
قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019القبول المركزي 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد707.4ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايمان مهند حامد عبيد1111942149009

كلية الطب/جامعة بغداد705.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ماجد حميد مجيد2111942103075

كلية الطب/جامعة بغداد703.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب علي حسن كاظم3131942121079

كلية الطب/جامعة بغداد703.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحسين طالب عبد هللا رشيد4121941001020

كلية الطب/جامعة بغداد702.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرفل جمال مهدي حمودي5101942078042

كلية الطب/جامعة بغداد701.3اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عادل محمد كاظم6101941026245

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصبا حازم خير هللا عكيب7121942107169

كلية الطب/جامعة بغداد697.3ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعمر علي كامل حسين8191941001079

كلية الطب/جامعة بغداد697.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عمار احمد جاسم9111942105075

كلية الطب/جامعة بغداد697.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيبان محمود ياسين خلف10211942137030

كلية الطب/جامعة بغداد696.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيدنيا سالم محمد رضا11141942094043

كلية الطب/جامعة بغداد696.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيذكاء عبيد جميل علي12261942120066

كلية الطب/جامعة بغداد696.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا باسم فليح محمد13101942115205

كلية الطب/جامعة بغداد695.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه احمد سبع خميس14111942075051

كلية الطب/جامعة بغداد695.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة جمال غازي حمود15111942102064

كلية الطب/جامعة بغداد695.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعلي جابر حسن محمد16201941025037

كلية الطب/جامعة بغداد693.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيغانم خليل عويد رحيم17191941001082

كلية الطب/جامعة بغداد693.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي شاكر عبد الحسن18221942142021

كلية الطب/جامعة بغداد693.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيزيد معين مشير جاسم19231941009050

كلية طب الكندي/جامعة بغداد692.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى غالب محمد فالح20141942134035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد691.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسوالف باسم حميد كاظم21141942073081

كلية طب الكندي/جامعة بغداد690.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسرور ناصر اكبر حسين22131942117155

كلية طب الكندي/جامعة بغداد690.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جاسم محمد علي23141941016107

كلية طب الكندي/جامعة بغداد690.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائييقين شهاب احمد حسين24211942097172

كلية طب الكندي/جامعة بغداد690.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيزينب مراد علي عباس واراني25211942135036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد690.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينور احسان هادي هندي26101942115221

كلية طب الكندي/جامعة بغداد690.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد ثامر تركي خضير27121942090039

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزينب ازهر سلمان سالم28101942078068

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره محمد سامي علي عبد الحميد29131942079018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد681.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين وليد علي حسين30111942070036

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار باسم محمد جاسم31111942103079

كلية طب االسنان/جامعة بغداد677.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغدة رابح مروح ابراهيم32121942110036

كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه رسول صادق رشيد33141942134117
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد675.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم سمير عبد محمد34101942115189

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه صفاء صبري مايخان35131942073056

كلية طب االسنان/جامعة بغداد674.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى وسام حمود حسين36141942078070

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيأية سالم حسين جاسم37211942139005

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حيدر عباس شاكر38111942075054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى حذيفه علي حسين39141942078025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق كريم حسن عزيز40111942114003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائياسراء عامر زهير هادي41211942147013

كلية الصيدلة/جامعة بغداد665.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين عالوي دواح حسن42101942115042

كلية الصيدلة/جامعة بغداد664.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات رياض فالح حسن43151942050011

كلية الصيدلة/جامعة بغداد664.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا محمد قاسم محمد44131941020089

كلية الصيدلة/جامعة بغداد663.2اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسند هيثم فاضل عبيد45131942070133

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد619.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن تحسين هادي تقي46141951007004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيهند صباح نوري عبد هللا47101952118036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر طاهر حسين خليل48101951009016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد عبد علي كعيد فرحان49151951017025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالحسن عامر دغيم جسام 50111951024007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقياحمد حسين عبد االمير خلف51261951049003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيزين العابدين مطر حسين مجهول52241951015034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد علي صايل مخلف53101951042019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.8ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن زياد صكبان ابراهيم54111951010003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمينه احمد محسن حسن55121952091022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيامير سيف سعد عبيد جياد56101951017016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر ذياب احمد علي57101951009015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب أيوب زبيدي ضيدان58121952231015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينهران عباس يوسف فرعون59111952129018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد521.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيخاشع جمال رجب حسين60121951030039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيسها حسن هادي عبد61131952107022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياالء نبيل خليفه محمود62111952072003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد علي كاظم عبيد63141942089027

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا طالل عبد هللا سلمان64101941019083

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياسامة ياسين حمد سليمان65191941007028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنات عثمان فضالة حسن66111942146011
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عبد الرحمن احمد داود67101941020129

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيبراء عدنان درج فارس68191942204016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد604.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد سعد كريم فرحان69141942111152

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي احمد قحطان جنديل70231941031090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيزينب علي عناد احمد71121942084022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيا زياد خلف جمعه72111942067041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيشمس محمد حسين كريم73121942109065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عدنان محمد شاكر74131951041012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد494.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي ماجد عبد الوهاب معروف75111951200123

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين علي موسى شاوي76121942098013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0اعدادية التكامل االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا علي عباس علي77141942130006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد610.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيحوراء محمود شاتي مسلم78131942100030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقياكرم عبد الحميد عبد الرزاق عبد الحميد79161951046011

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىتطبيقينبأ سالم محمد خلف80101952089015

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد490.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيانفال جاسم كريم محمد81121952091003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد455.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين خالد هادي رحمن82141951008010

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيمي رياض اسماعيل خليل83101942097059

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغاده علي قدوري علي84141942104053

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا االمين ماجد عبد اللطيف جاسم85101951033016

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيصكار عبد الجبار علي عمار86101951205062

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسالم جبر حماد علي87111951044007

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر حيدر مهدي محمد88141942194191

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد643.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيالفاروق احمد جاسم محمد89101941026052

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيعلي زيارة عطية مايع90161951026054

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى نادر حسن محمد91111951005069

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين حاتم عبد الكريم محمد92121951014003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ عبد الوهاب حسن عبد93101942097061

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايمان ذهب عيسى كرنوص94151942054021

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد618.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمينا احمد عياش ابراهيم95101942100111

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين عمر ابراهيم جهاد96141942134039

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا وسام عبد الصاحب عبد الحسن97141942136054

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيسبأ عبد السالم لطيف صالح98191942383093

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيعباس محي كاظم ناصر99131951020007
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قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0ثانوية السراج للبنينميسانتطبيقيعلي كاظم عجيل داود100281951031012

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيحمزه زاهد محمد مطلك101101951015022

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائينورس فاضل حواس داود102131942112056

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد جمال علي زينل103101941002007

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين علي عناد حسين104111942070034

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم محمود اسماعيل احمد105101951013002

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد613.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه مجيد عباس ابراهيم106111942070098

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد604.1ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبد السالم جواد كاظم107141942112037

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد592.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد رضا سعدي محمد رخيص108231941021136

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياريج هاشم حمودي حمد109121952087002

كلية العلوم/جامعة بغداد626.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيامنه غالب حسين علي110141942094012

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك موفق هادي زاير111141942104018

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيمحمود صباح فريح علي112191941040098

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيتاره راميار احمد محمد113131942099010

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينور سائد محمد ضياء محمد رشيد114131942073090

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائياماني خالد هادي عودة115141942072007

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك محمد داود خفيف116141942079022

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى علي احمد ميخان117151942047102

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيرسل حميد رشيد محمد118121942020038

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائياخالص احمد رشيد سالم119101942109001

كلية العلوم/جامعة بغداد590.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عدنان حطاب مولى120121942091028

كلية العلوم/جامعة بغداد589.0الخارجياتالكرخ الثانيةاحيائيسميره مهدي جاسم حسن121111942401030

كلية العلوم/جامعة بغداد587.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيمؤمل قحطان كاظم فرحان122231941014091

كلية العلوم/جامعة بغداد587.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه وسام ناصر عبد الحميد123111942076020

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيمريم نسيم كامل زيدان124211942159033

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى حامد زيدان خليفه125101942117123

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين احمد قدوري ياسين126101942115040

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسازان عارف يوسف قنبر127111942102041

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيضياء الدين خليل حرز عبد علي128111941049064

كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين صادق سلمان عطوان129141941049012

كلية العلوم/جامعة بغداد570.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيكرار ستار غالم سمين130131941037079

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حسن محمد كاظم131141942067021

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء رشيد سامي سعيد132101942097027
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كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينرجس قيس مزعل شنيشل133111942064084

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيمروه خليفه علي محمود134111942158007

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره سعد كاظم جواد135141942127022

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى خالد نعمه حسن136101941016072

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0ثانوية مالك بن انس للبنينالكرخ الثالثةاحيائيطه احمد داود مطلك137121941045013

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حسن هادي ناصر138111942067117

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفل زياد حسن محمد139111942068033

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر صادق عباس منصور140131941017014

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيسامي حكمت سامي داود141101941016026

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عالء حسين كبسون142111942091042

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيحنان فاضل عباس صالح143131942111018

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيجنان كريم ثامر كريم144131942089004

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيه ليث رزاق كامل145141942220007

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسميه حميد عبد هللا مرعي146111942112061

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد خير هللا حسين كاظم147111942109088

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك نجم عبد هللا حسين148121942112046

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب بشير محمد جاسم149131942094036

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء محمد دويج كاظم150131942118075

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياوصاف موسى كاظم جواد151251942062090

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيآيه محمد عباس محمد152211942107005

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعبد المؤمن يحيى عبد الجبار محمود153201941005028

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى ليث رزاق كامل154141941012056

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد خلف عطيه155191941045006

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد محمد حسين نجم156121951206008

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسين حميد عباس علي157271951001031

كلية العلوم/جامعة بغداد483.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك محمد خليل ابراهيم158141952133012

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب وليد حميد حسن159121952105023

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيفرمان سالم فرمان حمادي160211951007053

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعلي رضا خليل كوكز سلمان161231951051037

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياسامه حماد عكاب حمد162131951001018

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمار محمد خضر عباس163111951020051

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسين علي جمعه عبيد164281951151182

كلية العلوم/جامعة بغداد465.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء كاظم جبار بريج165111952105022
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كلية العلوم/جامعة بغداد464.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسجى عامر احمد شالل166141952076027

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيتقوى خالد مكي جاسم167101952136004

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد جبار كطان قرنفل168151851013003

كلية العلوم/جامعة بغداد434.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد زهير مجيد سعد169111951049092

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيباقر هيثم محمد علي مهدي170141951201057

كلية العلوم/جامعة بغداد430.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد فليح حسن خضير171111951156073

كلية العلوم/جامعة بغداد429.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد منذر عبد االله احمد172101951026109

كلية العلوم/جامعة بغداد429.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد ليث عيدان سعدون173111851017019

كلية العلوم/جامعة بغداد429.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمؤمل علي حسين عالوي174111951006134

كلية العلوم/جامعة بغداد421.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعمار عامر عبد علي175121951014010

كلية العلوم/جامعة بغداد419.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىتطبيقيمريم عمار سبتي جمعه176131952238007

كلية العلوم/جامعة بغداد419.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيضرغام يحيى خليل عباس177181951006031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد544.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيبارق خالد حميدي علي178231941031023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد537.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهناء بدر حافظ حسين179141942073140

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد532.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيانس عامر قاسم احمد180101941026060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد528.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةاحيائينور الدين احمد عبد الكريم خليفه181111941022027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد524.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيوئام اسماعيل رحمن عبد182211942294119

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد439.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمود محمد فتاح محمد183101951016050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد437.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلتطبيقيعقيل صبر كاظم جبر184231951202003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيسجى جعفر مطشر هزاع185221942321092

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد568.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانفال ماجد كاظم سعيد186141942078012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر مصطفى منذر حمودي187141942114034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهره كريم مظلوم كاظم188121942098048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياثمار البتول عدنان حسن ابراهيم189121942231001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه سامي حمادي جاسم190101942139002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد حسن كاظم191141942136026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورهان عوده اليج محسن192141942133092

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد523.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسهاد احمد محمود محمد193111942126037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد441.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيرشا قيس كاظم الزم194131952109012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد429.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيأروى صالح صبري صالح195111952072002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد419.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيرواء طالب عبد عوده196131952107010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد418.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياطياف محمد ياسين يحيى197141852133004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد417.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقياالء حيدر احمد عبد الوهاب198101952118003
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق صالح رشيد حميد199111942084129

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينور هيثم مهدي حسين200131942089026

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عباس ناجي مطير201151942050045

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيسعاد صبري هاشم محمود202101942120073

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيشهد فارس ياسر علي203231942158025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد409.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىتطبيقيساره عبد العزيز عدنان محمد204101852098012

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد406.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى حيدر جاسم كاظم205141952077030

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه عباس عبد االمير جاسم206111952066025

كلية القانون/جامعة بغداد599.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل جبار بدر ضاحي207111922215059

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيسدن حميد عطا هللا حمد208111922127022

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبينبأ احمد عبد الرزاق داود209131922073100

كلية القانون/جامعة بغداد592.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمطشر خميس ذياب جديع210131921045103

كلية القانون/جامعة بغداد586.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيرقى خليل غايب عبد هللا211121922093011

كلية القانون/جامعة بغداد576.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبينبأ سعد عزيز محمد212131922070077

كلية القانون/جامعة بغداد575.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمد محسن حسين213131921029027

كلية القانون/جامعة بغداد566.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينور غسان شعالن كتاب214131942073094

كلية القانون/جامعة بغداد500.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر فياض عبد حسين215131951017017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيجنات فوزي مجيد حسن216151922045021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد528.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الهادي عبد هللا عبيد حسين217111921053052

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد506.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير صالح مهدي عجيل218111922089093

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد504.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيعال محمد عبد الرضا حميد219141922074103

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبييسرى حسان علي مسير220101922119034

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0ثانوية الفراشة البيضاء االهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم هالل عبد الوهاب محمد221111922122008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيهبه علي عيدي حسن222121922095040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبييقين نجم عبد عبد العزيز223121922090084

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرنين بشير كاظم علي224211942139067

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيحسين جابر حسن محمد225201941025016

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0الخارجيونالكرخ الثانيةاحيائيجاسم اسماعيل جاسم منير226111941400008

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرم الرحمن مكي كاظم دفش227121941030155

كلية التمريض/جامعة بغداد642.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيصفية حكمت شاكر محمود228191942246066

كلية التمريض/جامعة بغداد639.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيسجاد محمد شهاب احمد229211941008042

كلية التمريض/جامعة بغداد638.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء علي شهاب احمد230211942139082

كلية التمريض/جامعة بغداد637.0ثانوية الفتاة للبناتديالىاحيائيسارة عبد هللا خلف رميض231211942175019
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كلية التمريض/جامعة بغداد637.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح عادل عبد المجيد غزال232111942080119

كلية التمريض/جامعة بغداد636.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيزهراء نجيب كريم شكر233211942134040

كلية التمريض/جامعة بغداد636.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهبه بكر شاكر محسن234121942106131

كلية التمريض/جامعة بغداد632.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى حامد عبيد علي235111942139007

كلية التمريض/جامعة بغداد625.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيمريم سالم عبد هللا جواد236211942117032

كلية التمريض/جامعة بغداد625.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأيات عصام حسين عبد الحميد237141942095001

كلية التمريض/جامعة بغداد623.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيزينب ارحيم شعالن هزاع238261942084018

كلية التمريض/جامعة بغداد621.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيازل احمد سلمان عباس239101942078003

كلية التمريض/جامعة بغداد620.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورة عبد الرحمن جاسم محمد240141942100146

كلية التمريض/جامعة بغداد618.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيفاطمه غالب محيي جاسم241261942083078

كلية التمريض/جامعة بغداد615.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيغفران خالد عبد الرزاق عبد القادر242191942141022

كلية التمريض/جامعة بغداد615.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيبيداء غانم فنش عبد243211942177005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حامد نغماش علوان244111942084151

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا الباري عامر عبد العزيز حمادي245101942123042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد534.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا فراس حسين صالح246131941009029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد525.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسارى حيدر بدر عبد247141942090063

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد523.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيايه جمال حسن مرعي248101942101018

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد521.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسامة احمد محمد عبد هللا249111941004010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد513.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسين عبد زوير250141942136017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد510.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن المجتبى باسم حميد عودة251161941394004

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد506.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء عبد الرزاق جبار دويج252111942074051

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد502.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى عبد الحافظ جميل شكري253131942118169

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد501.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عماد شاكر منصور254101941008005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد498.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن سمير عبد هللا حمودي255131941009008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد498.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء احمد عبد الساده ثابت256131942094028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد496.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيحامد قاسم خلف فياض257191941011056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد محمود عبد علوان258101941022014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حسن عدنان محمد ميرولي259141941034014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ميثم حسين كبه260141941052014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيطائي اياد بدر حمود261211941018011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبد هللا دحام عبد262111942073089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائياحمد مزاحم عبد حمادي263191941011027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه محمد طالب معتوق264101942223045
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد مهدي حسين فليت265111941055007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد424.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيزينب رشيد حميد جواد266211942118012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى منير درهم شنيشل267141942109012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد420.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك خضير عباس كرمش268101942120024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيثريا ضياء سالم جبر269141942194038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران رعد حاتم عبد270141942067079

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمينا فراس حسون جاسم271121942088018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر سليم جبار فيصل272151942040089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي عبد الحسين راضي273131941009011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان محمود جدعان جاسم274101941205063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد403.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيفرقان ناصر عبد الرحمن زبير275131942107103

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير راضي حسين داخل276131942070156

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد399.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيقمر وسام يعقوب اسوفي277101942139044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد426.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمهيمن مصطفى هليل عبد الكريم278121951032102

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد409.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا ثامر نجم عبد279131951017026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد408.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيزيد فالح علي حسين280231851051040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد405.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعباس كريم صوين يوسف281111951006084

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي رياض كيف عذاب282141951201209

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد398.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا رسول جبار عباس283101951020094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيضحى عبد الرزاق رهيف ذجر284141952068022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد395.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد محمد عبد الرضا قدوري285111951013029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد393.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعادل شعالن كاظم خماس286111851021051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعثمان احمد عالوي حمد287111951013041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقياسراء شاكر حمود ذباح288101852118002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيطه احمد فليح حسن289211851039006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عودة شاوش علوان290101851032010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا بشار فاضل عبد المهدي291111851032028

كلية اللغات/جامعة بغداد529.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيآمنه خضر حسين رسن292151922056002

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0ثانوية البدور للبناتبابلادبيفرح احمد هاني ونان293231922085011

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى صباح كريم ابراهيم294111921059115

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عالء حميد عبد295111922078007

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبينور ذخر حسين علي296141922143065

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبياحمد محمد شكر محمود297131921003006
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كلية اللغات/جامعة بغداد478.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيعلياء محمد عبد الخالق حميد298121922099062

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد ناصر غالي سدخان299111921027047

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيابتهال علي حاجم سبع300131922070004

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد صفاء فاضل حسين301111921057087

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبياية سليم حاجم تالي302111922094007

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيمها سلمان محمود سلمان303131922075036

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل غالب مولى نور304131921012090

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيرباب كريم عالوي معله305111922108026

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيأمير ناهض أحمد خضير306111921011006

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيسرى صباح جعفر صادق307141922071029

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه زياد عبد الرزاق حسن308111922105057

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه رزاق علي خلف309111922072079

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيكوثر حسين حلو شلك310101922133067

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبينبأ حكمت سامي داود311101922101064

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيحنين محمد شاحوذ فارس312101922090012

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف سعد جاسب حميد313141921038080

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيعلي احمد محمد حسين314101921055027

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم خليل جياد محمود315101921032001

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه سعد كريم وادي316121922127085

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتالكرخ االولىادبيرنين خضر عثمان نايف317101922124003

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيفرح ياسين نجرس كعود318101922101054

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن خالد حميد حسين319101921055017

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبياسالم علي مهيدي صالح320101922113003

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي صباح جابر جنيو321141921026081

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر عيداي حشيش دلي322121921034160

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيمصطفى حميد علي حبيب323111921042064

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين سعيد عبد علوان324141921037073

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعمر حميد فهد حمد325211921074064

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبينور مشتاق ابراهيم ناصر326211922220016

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيابراهيم عراك ضاحي حمد327261921156001

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد احمد سليم عبد328121921016013

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيمصطفى سعد مزهر مبارك329211921008043

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيمالك نبيل صباح محمد330131922098162
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كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيسجى احمد فاضل عباس331191922369070

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيمرتضى حميد فالح عواد332211921008039

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية البواسل المختلطةبابلادبيغفران احمد فرحان جاسم333231922174011

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيهبه صباح خليل خلف334101922113095

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد زيد شهاب احمد335101921027093

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيحيدر زاحم حسن حسين336211921087023

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةادبياحمد نهاد عبود حمود337321921011003

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك حسين كاظم سليم338111922108018

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيهاجر خالد طه احمد339131922107137

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيأمنة يعرب فاضل حسن340211922132003

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيهاجر رعد مهدي محمد صالح341101922107048

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيبنان حامد عطيه خضير342111922094012

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيحنان غالب غالم رجب343131922107027

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيتبارك طالب حميد مسربت344101922129010

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حامد حسين طرفه345111922111066

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيمحمد سالم خليل اسماعيل346191921028028

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيسرى مازن عبد الجبار جواد347101922093015

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك قاسم جابر محمود348121922089012

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيضحى زاحم حسن حسين349211922095016

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيياسمين فراس قاسم عبد الكريم350191942191105

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى علي هادي حسن351131941051046

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول خالد محمد كاظم352111942148005

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك كاظم مرشد عبيد353101942223005

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء محمد حميد لفته354121942086010

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائياسيا حارث امجد اسماعيل355101942102005

كلية اللغات/جامعة بغداد538.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيناديه عبدالعظيم شهاب احمد356131942099049

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيفردوس محمد عباس حسين357131952109022

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيطه عبد الصاحب عبد الحسين محمد358111851013020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد قاسم عباس حمود359141921008054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه محمد عبد حسين360111922070005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر عصام حسين علوان361141922100098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيزياد عباس حسن محمد362141921054017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيسهام جاسم حميد حسين363121922100023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيناديه عباس كاظم زيارة364141922070088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي صباح حالوب حسون365111921052057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيريفان نوري محمد فياض366111922070046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيكوثر حميد شراتي مذكر367131922109047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيحرير حسين ياسين عبد الرحمن368111922072032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيبلقيس رعد عبد الجبار كامل369141922095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء مهند محمد نجم370141922070019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيرانيا حيدر خضير علوان371121922110018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك حامد محمد ارحيم372111922060010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيحسين سعد احمد حمد373211921008012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيتبارك عبد الخالق حسن معيلو374101922114006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى قاسم عبد محمد375141922083014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد عثمان محمد سبع376141922223041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيوهج علي احمد محمود377141922100105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيريم حسين علي زوين378141922067050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير علي حسين فاضل379111922089095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء طارش علي ذهب380121922112005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد احمد كاظم حبيب381121921011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيهبة قاسم خلف ناهي382101922106034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد محمد خليل عريبي383111921019004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيحسين لفته ثويني محيبس384101921008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائيرويده عزيز فرحان حسين385261942139007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب احمد عبد الحمزه علوان386141942079056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيسبأ عبد الوهاب حسن عبد387101942097033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة نبيل منير رشيد388111942068064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى حسين علي جميل389141941003090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه عبد الحسن كامل خضير390101942096028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس باسم علوان حريز391141941030025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائياسعد هالل عبيد ويس392131941004010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد هللا محل فياض393101941020170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول زهير حسن محمد394101942094007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد جاسم محمد شني395121941031163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيسعد ناصر حيدر فرج396131941017028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانيا خليل ابراهيم عباس397141942070034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب باسم موسى حسن398111942066029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره خضير جاسم احمد399111942067065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورس علي كاظم لعيبي400111942114127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائينورالهدى فالح حسن مريبط401131942106071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد459.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عامر علي داود402141941047141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه حميد فليح علي403111942135016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيلينه عبد الواحد حميد ذياب404101942095065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه محمد حسين علي405111942072083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء جميل منخي جبر406141942104050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد452.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائييونس احمد عبدهللا خميس407121941205054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيلينا قاسم محمد حسين408131942105053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائيعبد العزيز احمد عبد العزيز احمد409311941009031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيحسنين محمد علي عبد علي410231941256019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عبد القادر وسمي غريب411111942068018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيتهاني تحسين علي حسين412211942097031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم حقي اسماعيل عكار413121942115013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيعبد هللا عبيد حميد عبد هللا414201951002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك خضير عيسى عبد415111952074009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيساري محمد عباس حسين416131951002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقياياد احمد حسين جعفر417101951020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيغفران عامر خلف خضير418131952091034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0الخارجيونالرصافة الثالثةتطبيقينور الحسين عبد الرحمن جاسم راضي419151951400015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن اكريم محمد غازي420111951004055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمقتدى كريم لفته جبر421131951002058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمنير منذر كاصد عاتي422121851007105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد429.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيرقيه حسين جاسم محمد423191952369018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد422.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي طالل هالل محمد424111851041014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسمير حمزه عبيد مشعل425111941151023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيدنيا علي حسين سهيل426211942015002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب رحيم خطيب منير427111942083032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامال سهيل ناصر مغير428141942132007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير سهيل عبد هللا عويد429111941151004
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيفاطمة صالح محمد غزال430211942137109

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد عبد الخضر عبد عون منسي431231941257152

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.7ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي سلوان حسين علوان432141941042040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلاحيائيمحمد طالب كاظم عبود433231941162023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعباس حميد كاظم رفيق434221941058036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيوجدان كاظم عرموط سليمان435231942198017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيايه رعد اسماعيل احمد436141942401009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد518.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرزاق علي رفش مسعود437101941009028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس احمد كاظم حمزه438141942093080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى غني خلف نعمه439221941077141

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه طالل عبد القادر احمد440101942091069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيياسمين علي لطيف ابراهيم441101942095096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل محمد علي عبد442151941014013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمحمد علي دريول محمد443221941031161

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عبد الكريم حسين رهك444111942127007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيفراس سنان أياد علي445131941030091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيكاظم سلمان عزاره سموم446221941040126

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنير سهيل عبد هللا عويد447111941151055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهب شهاب احمد كرجي448111942084106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبشرى قاسم بشار سلمان449141942080011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمود مهند تركي صالح450121941024035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيزهراء جمال مجبل علي451191942226048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيبركات كريم صالح محمد452101941041022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفراق وليد حميد حسن453121942105165

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروة قاسم عجاج نصيف454121942082036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقيحسن عماد سلمان عباس455211951262006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيأيات حاتم عبد سفيح456241952149001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلتطبيقيايه فالح عباس علوان457231952128002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيهادي نصير غازي محمد458211951014124

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد453.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن محمد حمام ابراهيم459101951013036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرم حميد عويد حسين460161851139089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد441.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيحسين عبد هللا صاحب ذياب461261951155009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد619.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيضحى علي نجم ياسين462131922070051
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحوراء جعفر سالم غضيب463131922118039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيايه فوزي علي احمد464131922119004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيعذراء عباس هاشم هالل465121922098066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيايمان حسين علي خليفه466101922101006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء سامي ابراهيم سلمان467141922139004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0ثانوية روناكي للبنينالسليمانيةادبيعبد الحكيم عبد الرحمن عبد االله عبد468321921048003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبينهى سالم محمود كريم469141922092054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحيدر فالح حسن اغضيب470131921045037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد كامل عبد هللا لفته471141921003009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيعلي ليث عوده محمد472121921018043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد حميد عويد حسين473151922049056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبينسرين نكتل محمود جاسم474101922107044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةادبيصفيه نجم عبد هللا محمد475141922151006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتاالنبارادبيأيات حسين حمد عبد هللا476191922210002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل غانم جياد عبد هللا477111922115009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيشهد سالم حسين محمد478101922113049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد501.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء حازم منشد علك479151922054045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيثامر سمير ابراهيم علي480101921035012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيزينب عمار حسن علي481101922101030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبينبأ فراس نبيل كامل482131922091101

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيايوب محمد مجيد حميد483111921150014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد490.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر راضي جبير عويد484151921020143

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيرانيا جمهوري محمود سرحان485111922081017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه عباس داود احمد486121922096042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي مهدي احمد محمد487111921053062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ عبد محمود احمد488101942111049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسن عباس جراد489221941053128

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء قاسم كاظم مصلح490101942095004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلتطبيقيمنار سامي فاضل عبد هللا491231952128010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلتطبيقيشهد فالح عباس علوان492231952128008

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيحنين صالح مهدي كاظم493211922156009

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد463.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي علك زاجي494121921019010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد590.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب علي ياسين كاظم495111922081028
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد589.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حسين موات مرعب496121922134128

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه حسن فاضل خماس497111922075043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد554.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيلينه عالء عبد الواحد مهدي498111922114029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيهدى ستار كفان حسن499261922126098

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين سعد سرحان اسماعيل500111922133008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبينور خالد احمد شهاب501111922076144

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد ميثم حسين كبه502141922097013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيسميه قاسم علي حسين503111922079031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك سعد سلمان جار هللا504141922138002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبينصره شهاب حمد صالح505141922069053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبياسراء شهاب عايد فياض506131922105003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشه مجيد جميل جمعه507111922070069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيابتهال حيدر نايف كزار508141922221002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك جبار رسن عبد509121922104006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيايه صفاء زيدان خلف510111922067006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبياسراء محمد عوده علوان511101922129001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيصفا صبري جابر حسين512151922047090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى داوود سالم هاشم513111922136104

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل قاسم عبد عطيه514151922048041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيثناء خيري محمد علي515101922097011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيضحى خالد جميل حسن516111922150025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيايه صباح نوشي عويد517121922134026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي عبد الحسين حمزه518141922073060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزمن علي عبد عباس519141922067053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عثمان طه محمد520121942106052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول كاظم فضاله جبار521141942102010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورس جسام عبد العباس جسام522141942139033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب وليد حميد مناتي523111942096024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى زامل جميل حمد524101942122015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء خليل محسن علي525121952102017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد408.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيورود عبدالكريم عبدالرزاق ناجي526131852074020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد404.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيطيبة مازن فالح حسن527151952047037

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0ثانوية الصباح المختلطةديالىادبيآمال باسم اسماعيل سلمان528211922240002
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد410.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىادبينرجس نصير جبار اوختي529131922081010

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد410.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيبشرى حسان علي مسير530101922119008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه نعمان حاتم زيدان531111922105059

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيعطر الزهراء عباس عبد الحسين موسى532141922115070

كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيعال محمد حنوف محمد533111922094058

كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه جبار غربي شمران534111922067020

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبييوسف عمر فالح محمد535131921006103

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيعلي جمعة حسين حسن536131921025037

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيدعاء حامد صالح محمود537101922095020

كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى قاسم فرج كاظم538151921007242

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيعائشه سامر عبد هللا حماد539101922110074

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيديانا صاحب كاظم معارج540111922136036

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبينورس غازي صافي الزم541151922042102

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محسن معن هارف542141921031022

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمحمد اياد شهاب احمد543211921014067

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبياية اركان علي محمد544141922070010

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار حيدر علي خضير545121921009198

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيدعاء احمد كاظم خلف546101922107014

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىادبيرقيه طه خلف حديد547101922221021

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد قتيبه جبار حسن548111922116030

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيابراهيم حامد راضي ابراهيم549121921176001

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيزهراء كاظم خضير عبد الساده550101922107021

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف حامد عبد الغني يوسف551141921038179

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار مازن جبار حمادي552121922091029

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيحسين مهدي قمر عامر553101921005017

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةادبيزبيده نجم عبد هللا محمد554141922151003

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب فاضل محسن حميد555111922099024

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار احمد عباس نعمان556111922099046

كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى حاتم مشرف عبيد557131921026083

كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعلي اياد لطيف جاسم558101921017042

كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب خالد علي عبد الساده559111922108050

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبينور حامد صالح محمود560101922095063

كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةادبيبالل محمد عبيد حسين561111921164002
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كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيالبتول سعد احمد حمدي562111922116007

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء محمد موسى سلطان563121942105060

كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيحارث عبد الرحمن علي عبد564101941017027

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالمتوكل خالد عبد عواد565111941026016

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور مشتاق منعم ناصر566111942109152

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه اياد جاسب هاشم567141922135033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبينبأ عامر أرحيم حسين568211922136044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء نهاد عباس عبد هللا569131922109025

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيكاظم سعد محمد كاظم570211921077098

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيناديه طالب مهدي حسين571111942217068

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيسرور علي رزاق جبار572111922116026

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيشهد حمير فيصل كاظم573211922097058

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيتبارك محمد سعدي عبد الرزاق574141922085003

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل رياض خليل ابراهيم575111922089046

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد اركان ثجيل عاجل576141922072071

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيفاطمة عدنان مهدي درب577211922114016

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد422.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيسجاد حيدر عباس فاضل578101921004010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد421.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيتبارك عامر عبد العزيز حمادي579101922133010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد473.0ثانوية القدس المختلطةالكرخ الثانيةادبيياسر محمد حميد نايف580111921168015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيغسق ماجد علي شالل581211922099050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيعبد هللا خليل ابراهيم عباس582231921031046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيجواد محمد سليمان داود583111921029014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبياستبرق عبد القادر اسماعيل محمد584211922134001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيحسن فالح حسن عناد585141921400017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىادبيزهراء هيثم كاظم حسين586211922174002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران عبد االمير حبيب حيدر587141922073084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد423.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا جواد مجيد نصيف588141922093059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد423.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبياستبرق باسم جواد كاظم589211922112001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد423.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيزهراء ياسين طه ياسين590211922134027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد422.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيأحمد عبد العالي كريم سحيب591141921031002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد421.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيمهدي فراس هاشم جاسم592101921018022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد420.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيشيماء فيصل رسن عبد الحسن593131922109036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيزهراء صفاء هدوان زيدان594131922076009
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عماد عبد هللا زعال595111922129034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد416.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه محمد اعجيم عبد الحسن596121922087021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد416.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى اثير خضير عباس597141921177166

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيزهره فالح حسن حسين598131922079024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم طه اسماعيل ابراهيم599111821029002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد تحسين حسين محمود600141921008004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد413.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيسالم عبد علي نصيف جاسم601111921029021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد412.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيساره واثق رشيد بريج602141922072058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد412.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيزهراء ابراهيم اسويدان سعيد603211922160017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد411.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فراس عمر مرعي604141922082018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد411.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيزينب عبد الكريم مرعي سبع605211922119017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد410.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيمالك محمد عبد الوهاب عبد الرزاق606101922118077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيأسيه قادر سلمان حسن607111952086001

كلية األعالم/جامعة بغداد508.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبياالء عالء قنبر اكبر مهدي608141922074009

كلية األعالم/جامعة بغداد501.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه حسين الماس نايف609141922072030

كلية األعالم/جامعة بغداد498.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس سعيد عبد علوان610141921037151

كلية األعالم/جامعة بغداد489.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيشهد ثامر يعقوب يوسف611211922145049

كلية األعالم/جامعة بغداد482.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيعلي احمد مطر محسن612101921008082

كلية األعالم/جامعة بغداد481.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيغيث هيثم جاسم محمد613111921057076

كلية األعالم/جامعة بغداد480.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم محمد شهاب احمد614141921054002

كلية األعالم/جامعة بغداد522.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد عبد االله مشرف صالح615111941012011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء علي ارحيم مخيلف616141922077015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيسيف أحمد عنكوش جواد617211921042020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيهيلين مخيف ثابت عزيز618211922115026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيحنين علي حسن علي619231922131015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيطيبه عمر محمد عبد620101922095048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبياديان فوزي زغير مزبان621131922093009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد420.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا فؤاد فاروق محمد622141922068013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد419.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيكاظم فاضل عباس حنفوش623101821160036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد416.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيندى محمد ناجي شاكر624131942100118

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد408.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير سعد خلف جبر625151942048090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد406.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرسول عبد هللا حمادي طه626141941049021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيعلياء امين احمد صبار627101942078098
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدينا عمر عبد الجبار حمدان628101942115058

كلية الطب/الجامعة المستنصرية687.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائياسامة فريد فارس عبد القادر629101941014013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية687.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مهدي عليوي جاسم630141941179032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية686.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيغزوان حافظ خلف سلمان631121941022109

كلية الطب/الجامعة المستنصرية686.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي رزاق بهلود مهوس632221941036170

كلية الطب/الجامعة المستنصرية686.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيربى يوسف فرج فياض633111942078009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية686.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر علي كاظم كاطع634101942103052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية685.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور صباح مطر شجر635111942104065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية685.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيامنه محمد حمزه ابراهيم636231942122007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمصطفى عماد احمد اسود637211941010101

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد مولود عبد الحميد علي638191941009289

كلية الطب/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيبلقيس احمد خضير عباس639211942097027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسامة حسين فالح حسن640111941018019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيرؤى محمد صباح جبر641111942164002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية682.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمسلم عاجل مجلي شاهر642221941001099

كلية الطب/الجامعة المستنصرية681.5اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيساره ايسر مجيد ثامر643131942117146

كلية الطب/الجامعة المستنصرية681.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيمنار حسين قاسم جبر644151942057042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية681.2ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائينور قاسم جمعه درويش645151942057049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه مهدي خلف شلش646131942130033

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عيسى محمود عيسى647101942101105

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيميس ياسر نصر الدين عبد الحسن648211942130020

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزمن ستار جبار درويش649141942072062

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حسين نعيم علي650151942054087

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية670.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيايه عماد تركي نايف651211942156010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية668.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ حسن محسن صالح652111942109134

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية662.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيادين خضر خلف شهاب653111941018018

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية662.0ثانوية الصباح األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين عبد الكريم كاظم صادق654111941038001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية662.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزبيده احمد خليبص سليمان655141942097025

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية662.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه رعد مجيد محمد656121942082013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية660.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعمر شعيب عبد حكيم657211941020053

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية660.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عماد محمد مهاوش658111942127066

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية660.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سلمان عبد جاسم محمد659121941030127

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر محمد عامر محمد نادر يعقوب660111951005052
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قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقينوره صباح حسن علي661211952139054

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه جالل علي مهاوي662131952078004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيحسن حميد عكله هداوي663221951034008

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي فوزي مجيد حسن664151951013036

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى ياس خضير محمد665111951016105

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين نعمه عباس عليوي666151951007034

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمار قاسم حمزة محمد667141951026033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيثامر جليل باقي محمد ابراهيم668121951032011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةتطبيقيهدايه ياسين احمد غضبان669321952029011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد هيثم لعيبي زبون670151951005116

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمنتظر علي حميد مهدي671151951017069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيرسول عامر دينار خضر672221951076017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيسجاد لفته عيدان سعدون673281951012048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيامير علي كاظم سعيد674211951026005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيياسمين حسين علوان زاير675101952103033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيحوراء حيدر جابر كاظم676231952080008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيحكم عادل ذياب صالح677181941044017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيسارة رحيم نايف شيال678131942075016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيياسين حسين علي عسكر679101941026311

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيشكران غزوان اسماعيل احمد680131942070136

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى قاسم مبارك صالح681101941013167

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيبراق باسم طالب عباس682231952117005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمحمد سمير عبداالمير عبدالحسن683211941087053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد حامد احمد ناصر684101941055001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمود لطيف ترف حسن685111941054031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمود زعال فيحان686191941008006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيعبد الخالق حميد عفريت سهر687221941007049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فالح حسن سلمان688141942093066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية558.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسن فخري كاظم عبد689231941009025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى سليم حاجم تالي690111951002032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر خلف عيسى خلف691111951006054

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد محمد عبد هللا سعد692151951071023

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمرتضى كاصد جعفر عبدالمجيد693181941006120
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قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ مخلص سعدون علوان694131952117045

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين جاسم محمد باقر حيدر695221951040012

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا علي نعمة خلف696221951008028

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيرقيه زيد باقر رشيد697131952075008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمهند حامد عبد علي698111951054009

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية445.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيقمر علي حسن سلوم699141952141002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام قاسم عبد جاسم700101941029043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدينه خالد حميد عزيز701111942070045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء الرحمن ابراهيم محمد عجيل702141942117005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيسميه اياد صالح عبد هللا703101942097039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف عادل غني نايف704101941019188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محمد عوده محمد705141942067085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه حارث نايف علوان706111942074049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عبد الحميد كريدي عبد علي707141942102075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب شاكر خريبط صالح708141942090059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى ضياء كاظم حسين709111942076181

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم علي رفش مسعود710101942109083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك جاسم محمد عبد هللا711121942106016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنى غريب فاكر خضير712141942110171

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد حازم عبد السالم عبد المجيد713151941017002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى جمال حسن عباس714131942086093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيمصطفى محمد شعالن الجسام715191941010063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات نعمه طه محمود716111942112001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ماجد جمعه جبار717141942110101

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية االنصاري للبنينديالىتطبيقيسجاد حميد فالح عواد718211951080008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين عبد االمير كامل خضير719101951008014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيشروق رافع قاسم حسن720131952079013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيحسين كاظم حسين كعيد721281951011036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ عصام جهاد ماجد722131942107114

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيفاطمه عدنان مهدي صالح723211942102097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعلي ثامر جالب زاير724211941004080

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ مزهر عطيه بنيان725151942053075

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك نصر كاظم بكر726101942105041
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائينور الدين محمد علي ويس727101941208044

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبياالء احمد هايت احمد728121922106002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيمحسن اسماعيل خليل ابراهيم729131921024093

كلية القانون/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عباس مايس فهد730141922115039

كلية القانون/الجامعة المستنصرية557.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران علي حسين نداوي731141922092036

كلية القانون/الجامعة المستنصرية554.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عالء قاسم محمود732121922102052

كلية القانون/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيريام رشيد محمود خلف733101942097023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه صباح نوري رجب734101952091024

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيبان جالل علي حمادي735121922081004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيزينب باسم ولي علي736131922070035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيايه كريم علي صالح737121922112011

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد زهير عبد هللا احمد حمدي738131921031035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية471.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبينور الزهراء مؤيد عبد الرضا حسن739141922077077

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة كاظم مخيف حسوني740111942068078

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب علي زياره محمد741151852049032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية547.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه محمد عبد الحسين منخي742121922102081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيفاطمة داود سلمان عبيد743231922094015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس جليل جبار تعيبان744141921038087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين بشير عبد الكريم منصور745121922110010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعبد الخالق طه عوده حمود746261921156022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عدنان حسن ابراهيم747121921036008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء سلمان داود شاطي748151922046050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعيسى مجيد كاظم مالح749131921017069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0الخارجياتالكرخ االولىادبيانسام عدنان كريم رجب750101922401005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةادبينادين حسين احمد رشيد751111922140013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك رعد سلمان لطيف752121922095011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى عدي سعدي مجيد753131921042109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيحسن علي حيدر حسين754141941203039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور فهد سعدون حسن755111942138033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيفاضل فاخر عنيد جابر756151941013059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه سرمد عبد الرزاق شعالن757111942080110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل شعبان يوسف نايف758121942115005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمسلم خالد ثجيل جباره759151941001117
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيفرح حساني جواد حساني760211942133050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسحر احمد عبد المجيد عبد هللا761141942067055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب سعد لطيف علوان762111942062046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيليث عواد مهدي مطر763121841029022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيوليد ثامر عبود فرحان764191841010057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبارق زياد حازم يوسف765111941004015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى احمد علي فياض766101942101158

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره طالب علي صالح767131852117037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياسراء حسن علي حسين768121952107003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىتطبيقيزيد احمد زيدان اسود769131951007022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد هشام احمد محمد770101951026110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيحيدر صباح نافع موسى771211851067005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير محمد علي فاضل جواد772121951031012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبيمحمد انور حسين علوان773211921203013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عباس علي دلوان774131922103039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيمصطفى مؤيد مجيد هاشم775121921018065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبيقطر الندى حبيب خليل ابراهيم776141922193011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى لفتة عبد الحسين مهدي777131921255065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارادبيفارس باسم خشان نصار778221921304015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيهبه عامر محمد مهدي779101922103039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا عثمان ابراهيم عيسى780131921031020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر طاهر عبد الحسين جبر781121921011018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر رشك زغيرون جابر782141921003015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار عمار جبار زبون783151921006089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيريام جبر كاظم خنياب784141922088026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيالحارث محمود محمد ابراهيم785231921001004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعمر عباس فاضل عباس786131921015045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد علي قصاب حايف787111941021005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيرنده عامر فليح يوسف788211942134033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيشهالء شمران عبيد علي789231942095059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر حامد عليوي ضاحي790111941029030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمشعل عيسى عايد مشعل791111941151052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة جواد محمد جواد792111942084137
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيانس نبيل حميد عبود793131941010024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الحداثة للبناتديالىاحيائيسهاد محمد حميد جاسم794211942115013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد الرحيم عبد الكاظم شهاب795251941200005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيهيام نوري محسن احمد796101942107057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية بابل المختلطةذي قارتطبيقيكاظم عبد الصاحب جبار عذيب797221951259012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم سعيد عباس عواد798121952122030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيبالل مسلم مفتن عجيل799221951332003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغفران منعم كاظم مصلح800111952215054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحوراء كاظم حسناوي جاسم801151852061001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبييقين سعدي عبد االمير صادق802121922087068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه ناجي حسين علي803141922072053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعلي رعد سعد محسن804131921034080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر حاتم مشرف عبيد805131921026032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىادبيدالل احمد ابراهيم داود806101922139002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى قيس عبد شريف807141922070092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء محمد عبد الحسن سالمه808151922048033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسين علي حسين809111921021085

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء حمود جابر لفتة810151922051027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيياسر عمار خالد عبد اللطيف811121921034169

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار باسم عزيز محمد812151921010059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيحسين مهدي جبر عبيد813141921400020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك محمد عبد الكريم عيسى814121922127020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحسين صادق طاهر شوكت815111921180048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء وليد منهل ظاهر816111922109018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيغفران حسين سعيد همت817131922076025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حسين جاسم جزل818151921006041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيعائشه طارق صادق عبد هللا819131922132037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي ثائر خليفه كاظم820261921013103

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه أحمد هاشم كاطع821131922126035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا كمال ناصر ذهب822121921009138

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حسن محمد علي823141922079117

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد سعد عبد الرحيم عارف824101941043003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيياسر صباح عزيز عواد825101921011050
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد خضير عباس جله826151922048087

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0الخارجياتالكرخ الثالثةادبيزينب علي صيوان حسن827121922401029

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيطاهر ناصر حسين عناد828141921174041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة رافد محمود علي829141922135034

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيساره حمزه شخير عمران830141922093051

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية404.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى حسن عبد جبار831131951002051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيتقى فاضل حسين حمد832141922083005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية الثائر للبنينصالح الدينادبينور الهدى عباس عبد المهدي محمد833181922130007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيهند محمد حسون احمد834121922102116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف عدي حاتم بريدي835141921026061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار علي خليل محمد836111921017053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيرقية عبد الوهاب عبد الرزاق حمزة837111922099013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيكرار عوده عبد الساده نجم838141921210089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين كريم قاسم جاسم839151921013030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيدنيا محي اسماعيل عبد النبي840141922133021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيمحمد حكمت طلب عباس841191921066036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد هاشم مارد حسين842151922048088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيعلي قاسم سلمان علي843121921170030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيمالك خضير عبود امغير844101922099040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء كريم علي عبيد845111922095054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيمريم ليث عباس خليل846131922080065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مزهر سلمان جاسم847141922073063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كريم خلف محمود848141921037273

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيضحى غازي يسر خلف849131922078028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيبدريه احمد كاظم عويد850131922098019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيكوثر يوسف جبار جريع851231922126054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عماد غازي عبد هللا852111922076092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيدالل عليوي عجيل شتال853131922098039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عبد الرسول غضبان باقر854141921045010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيفوزيه محمد علي زكي جسام855111922127034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيكرار حسين حمزه حمود856261921013134

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيعلي بالسم عوده جاسم857261921155017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد مجيد حميد خضير858141921015081
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيايات جبار سويل يابر859141922074013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء خالد حميد مجيد860121922100012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبياحمد عبد هللا ابراهيم مضعن861191921013009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيعائشه مثنى عدنان محمود862111922150026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد اموري صالح عويد863141921027099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات هاشم نعيم عامر864151922044003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحسين رائد صكبان سبع865131921008033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيسجاد احمد علوان حسين866131921008062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيامنه فارس علي اسماعيل867121922120004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيظالل فرحان داود سلمان868111922075045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد خضير عباس عوده869111921181113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حسين شياع علي870111921032004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبينبأ سالم عذاب صنكور871131922122051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى جاسم عبد هللا سلطان872141921015087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعمر شيال سهيل محيسن873231921001050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد احمد اسماعيل نصيف874151921006094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيسجاد سعد جميل حجي875131921024054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه احمد عبد الستار حسن876131922079044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عبد الحسين مجمان كاطع877151921003072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبان حاتم شعالن كردي878141942072027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد عدنان علي879141942078067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشروق عقيل شهاب احمد880111942065121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيسجاد طه مسحب محمود881211941013054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزينب عقيل راضي عيدان882261942108079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيالزهراء رعد جبار حنتوش883131842104008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياستبرق اسعد جواد كاظم884151942058002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيايام صباح خليل خلف885101942113015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيايمن فائق ابراهيم خضير886131941005011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريم محسن عزيز صالح887111942149026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيايمان محمد مجيد علي888131942086009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيحسين قاسم محمد حسين889211941014043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرقان نجم حسين طعيمه890141942191018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيعباس ثامر محمد حسين891211851029011
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغدير مهدي عباس حسن892111952215077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايات رعد صبار موزان893111952110005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب ابراهيم صالح مصطفى894111852073028

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيمها علي  عبدالكريم عجيل895141922401090

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيفهد مازن زهير طوبيا896131921029038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى ابراهيم حسين علي897141922093060

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسن ناصر زبون898131922086040

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناالنبارادبيساريه صباح فرحان عبيد899191921072007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران حسين علي ثامر900111922076104

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك غسان فريق عناد901111922077009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيماريا عبد الخالق صادق صالح902121922082029

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيساره انور عطيه حسن903121952231020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيحسن ثامر مطير مطرود904221921079006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيكرار علي محمد حسين905241921025026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيديانا حسن محمود جاسم906211922141013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفرات فاضل كاظم عباس907141922075174

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى علي طارق عوده908141921018097

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه صباح حمود حسين909121952098040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف منير معيوف حسون910111921009132

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيغيث حيدر كاظم حسين911121921019019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة علي مكي حريش912111922101033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبياريج زياد طاهر محمود913141922074004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية416.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيطه جاسم عبد الستار عبد الجبار914131821009060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيمريم حيدر عبد الحسين عبد علي915131922080064

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدانيه ماهر محسن علي916111842072017

كلية الطب/جامعة البصرة701.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره زيدون عبد الحميد ابراهيم917161942187023

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرند سلمان لفته حنون918161942152085

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رمضان نصر علي919161942450048

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيرمله كريم عكموش زماخ920221942175079

كلية الطب/جامعة البصرة677.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيهاجر حميد خيون عبد الرضا921221942185126

كلية الطب/جامعة البصرة677.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين منعم عبد هللا طه922161941139019

كلية الطب/جامعة البصرة671.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد الرحيم عون فرحان923161942152167

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيرحاب ستار عوفان غزيل924221942207017
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كلية الطب/جامعة البصرة668.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيبشائر عماد عبد نايف925231942125022

كلية الطب/جامعة البصرة667.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد االله كاظم صالح926161941075293

كلية الطب/جامعة البصرة667.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل وجدان هادود علي927221942425014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة676.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا ناهض حامد عذبي928161941126009

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة670.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيزيد احمد محمد نجم929171941186041

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة664.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه قحطان عدنان عبد العزيز930131942070027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائييحيى رحم حسن راهي931261941022179

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيكرار حيدر محمد جاسم932231941006143

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة662.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائياسماء زهير عبد العزيز شياع933211942136008

كلية طب االسنان/جامعة البصرة660.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيياسين ماهر ياسين جاسم934161941105053

كلية طب االسنان/جامعة البصرة660.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمنتظر عبد الصاحب عويد جخيور935221941003246

كلية طب االسنان/جامعة البصرة658.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسجى علي ناصر شريف936161942165276

كلية طب االسنان/جامعة البصرة655.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيآيات صفاء عيسى سلمان937221942414024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة655.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيميمونة احمد كسار حسين938121942020110

كلية طب االسنان/جامعة البصرة654.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن احمد عزيز محمد939251941031132

كلية الصيدلة/جامعة البصرة660.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى حسن جلوب مارد940161942162039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة653.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيبنين رحيم محمد صويخي941161942176021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة653.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيبتول جبار مجيد حسين942161942198001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة652.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك فائز خالد عبدالقادر943131942100023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة652.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيعبد هللا عبد الحسن كاظم موسى944221941072056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة651.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيسدره ماهر هاشم محي الدين945171942296077

كلية الصيدلة/جامعة البصرة651.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة نزار عبد المجيد عبد الرضا946111942109112

كلية الصيدلة/جامعة البصرة650.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيدعاء رياض علي عبد هللا947211942093024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة650.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيغادة احمد عاشور احمد948211942102089

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور سعود عبد العزيز مجيد949161952161033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه جواد كاظم حسن950161952154029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة536.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسالي اسعد سليم عبد القادر951161952184061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمشتاق قاسم عباس جلود952161951364171

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائياية حسين حرين مدلول953161942240010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيزهراء شاكر شالل كرين954161942304003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينه هيثم حرب عبد الحسن955161942165255

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا فهد محمد عبد الرحيم956161942189010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مفيد عبد الزهره عبد هللا957161942145134
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقينافعة معد عبد اللطيف يعقوب958161952280048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا فاضل عبد علي عبيد959161941084061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة596.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد ثائر جاسب عصاد960161941063001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيمريم عامر موسى كاظم961161952383123

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة571.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعبد الرحمن كامل الزم احمد962161941001051

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس محمد سيد زامل963161951394018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسالم هادي طاهر محمد964161951083058

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيحسن حسين حامد داغر965161951307012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي خالد عبد الرضا رسن966281951151438

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيمروة ظافر كاظم عبود967161942239039

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزهراء حمزة مالك أمعله968281942096009

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةاحيائيرباب غازي لطيف حسين969161942302010

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيبنين اسماعيل حبيب اسماعيل970161942230009

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم هادي حبيب نجم971161942280102

كلية العلوم/جامعة البصرة519.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي اسامه عبد العزيز منصور972161951001092

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب بهاء حميد حنون973161952207023

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيرسل عكيب صالح معرض974221952104010

كلية العلوم/جامعة البصرة472.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيفؤاد نافع محمد رمضان975161951077037

كلية العلوم/جامعة البصرة472.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيساره كريم حميد محسن976161952184057

كلية العلوم/جامعة البصرة447.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيخوله خالص عبود يعقوب977161952183007

كلية العلوم/جامعة البصرة446.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين سالم حسب جابر978161951049035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة453.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيحسين ريسان فهد سلمان979221951373025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة502.0ثانوية القمة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مزهر عامر مزهر980161951141021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة483.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي مطشر سلمان عوده981161951363151

كلية القانون/جامعة البصرة526.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيمحمود غازي عبد العزيز سلمان982161921092037

كلية القانون/جامعة البصرة507.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيحسن كريم منشد حسين983161921014010

كلية القانون/جامعة البصرة502.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبينور الهدى كريم علي محمد984161922148031

كلية القانون/جامعة البصرة482.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيلقمان ايوب كاظم رؤوف985161921016056

كلية القانون/جامعة البصرة481.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيزينب حيدر سلمان جابر986161922167024

كلية القانون/جامعة البصرة506.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيندى زريجي عجيل عليخ987161952198028

كلية التمريض/جامعة البصرة621.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا رميل فرحان نغيمش988221941368012

كلية التمريض/جامعة البصرة620.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيهشام راهي ابراهيم حمزه989231941182030

كلية التمريض/جامعة البصرة588.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيصابرين حسين هادي حمداوي990241942141058
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كلية التمريض/جامعة البصرة585.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيياسمين أياد عبد الواحد علي991191942243094

كلية التمريض/جامعة البصرة585.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه علي مجيد صلبوخ992141942194138

كلية الزراعة/جامعة البصرة403.0اعدادية بابل االهلية للبنينبابلتطبيقياحمد شوقي مرزه مرزوك993231951039001

كلية الزراعة/جامعة البصرة379.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقينور الدين عماد عبد الحي نزال994161951140107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيعلي سمير هرول حافظ995161921017036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيخالد عدنان مجيد محيي996161921006035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزهراء مصطفى احمد حسن997161922265026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيرائد محسن علوان نجم998211921008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيهدى مالك عزيز مركز999161922208047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيعلي محمد عبد حسن1000161921017039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيزهراء محمد عزال سلمان1001161922257026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبيحوراء سالم انعيمه جابر1002161922290004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيزين العابدين عالء عبد الكاظم مجيسر1003161921068021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيجعفر فرات حمود عريبي1004161921021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيبدريه حسين جبار فرج1005161922150017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيبنين عبد علي شلش عريبي1006161922455003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيمريم علي عبد الحسين سهيل1007161952176085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن فالح قاسم عريص1008161951415009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقيعبد القهار ابراهيم علي حسين1009161951045019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيسلمان عبد الرزاق ياسين مهنه1010161951008018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيألهام محمد حطاب غضيب1011161922200004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيحميد هاشم دحام بدن1012161921307008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة450.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيزين العابدين عليعل نهير ظاهر1013261941027054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة430.0ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قاراحيائياالء شراد جاسم رويهي1014221942118002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة484.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيانعام شهاب احمد رفيق1015161942184029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة480.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائييوسف طالب بريسم عبد علي1016221941313040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى باسم محمد جاسم1017161941358029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة469.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائيحسنين عبد الجليل عبد المحسن ربح1018221941059004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة467.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن كريم احنيت وارد1019221941313014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة453.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي محسن زغير صاحي1020221941003273

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة442.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيحسين جبر كاظم حسين1021221941274007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيكرار معيد عبد كيطان1022221951091060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة482.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور خالد محمد احمد1023161952187010

110 من 31صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019القبول المركزي 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة478.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيمحمد حميد عذيب جاسم1024221951063034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيكرار عبد الكريم حسن لفته1025221951310154

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيحسنين عبد هللا موسى عبد هللا1026161921056010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة447.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبينمارق فاضل محمد ياسين1027161922243052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيسماح جواد كاظم ضيدان1028161922174031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيحسين ماجد سبهان ياسر1029161921049024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة432.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبياسماء شهاب احمد يوسف1030161922169004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة592.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهند عماد حميد محسن1031161942183127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة470.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيايات مسلم مهدي قاسم1032161942226015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيشهد سعد شاكر هاشم1033271942089071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقياالء جاسم محمد سعيد صبري1034161952280004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةادبيهاله محمد عبد الرضا احمد1035161922146005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة403.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيمديحه صبيح رحيم عبد الكريم1036161922168035

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينالبصرةادبيعبد هللا عبد االمير عبد الرزاق جاسم1037161921410006

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبييوسف كاظم احبيني عاشور1038161921099039

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيعباس شفيق محمد جادر1039161921012022

كلية اآلداب/جامعة البصرة416.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيهالة فائق سليم خورشيد1040161922241067

كلية اآلداب/جامعة البصرة408.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيبنين علي الزم عبد الرضا1041161922258006

كلية اآلداب/جامعة البصرة399.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيحبيب ظاهر سبتي ظاهر1042161921034007

كلية اآلداب/جامعة البصرة392.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيعذراء كامل عبودي حبيب1043161922204023

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر عباس خلف علي1044121921009286

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيامنه باسم محمد عجيل1045161942192006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيريتا موفق يلدا حنا1046171942247027

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحذيفة عمار حازم توفيق1047171941022035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيهبه محمد غازي طه1048171942357136

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد خليل صالح1049171941042021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيرضوان محمد غازي طه1050171941022048

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعالء خزعل عبد الرحمن رجب1051171941011191

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيمصطفى حكمت محمود عبد هللا1052171941212030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل686.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائييوسف عطيه ابراهيم علي1053171941008415

كلية طب الموصل/جامعة الموصل685.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيعبد السالم احمد عواد خضر1054171941161045

كلية طب الموصل/جامعة الموصل684.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيزاهد طارق عبد القادر محمد1055171941223029

كلية طب الموصل/جامعة الموصل684.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمالك حازم غانم اسماعيل1056171942299079
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل682.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيامنه جمال حسين غزال1057171942277021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل682.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيزهراء عباس فتحي رمضان1058171942249037

كلية طب االسنان/جامعة الموصل677.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي عبد حيدر زينل1059171941364056

كلية طب االسنان/جامعة الموصل675.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيدعاء عبد الكريم حبو محمد1060171942277068

كلية طب االسنان/جامعة الموصل673.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب عبد محمد حميدي1061171942330067

كلية طب االسنان/جامعة الموصل672.4ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيمينا عبد الحكيم لقمان حمادي1062171942318047

كلية طب االسنان/جامعة الموصل670.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى غسان صديق محمد1063171941186110

كلية طب االسنان/جامعة الموصل669.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهاجر زياد طارق فتحي1064171942288330

كلية طب االسنان/جامعة الموصل667.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائييوسف داود سليمان محمود1065171941080184

كلية طب االسنان/جامعة الموصل666.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيبراءه محمود عوض حسين1066171942317025

كلية طب االسنان/جامعة الموصل664.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمأب صهيب حمزه حسين1067171942286288

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيساره عزت عبد هللا احمد سامي1068171942290166

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.0ثانوية العياضية للبناتنينوىاحيائيمنى حسيب محمود عبدو1069171942260018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل665.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيسمر ضرغام ابراهيم عبود1070171942301087

كلية الصيدلة/جامعة الموصل664.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيمروه خضير رشيد أيوب1071171942296104

كلية الصيدلة/جامعة الموصل660.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنباراحيائيميادة احمد عطيه عساف1072191942135016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل660.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيأيه عبد الرزاق احمد فيصل1073171942357009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل655.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائييوسف سبهان فالح جاسم1074171941227040

كلية الصيدلة/جامعة الموصل655.0ثانوية النور االهلية للبناتاالنباراحيائيزهراء خليل ابراهيم جسام1075191942382005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل655.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيهدى خالد فتحي حسين1076171942283135

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيحاتم حسين ياسين جاسم1077171951103021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيغسان احمد ابراهيم مصطفى1078171951039046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمصعب سعد محمود عباوي1079171951026214

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيسعود عدي داؤد سليمان1080171951008055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.1اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيفرح محمد غانم حسين1081171942286282

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيسامي خالد رمضان سلطان1082171951161029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائينور ثائر ادريس ياسين1083171942315130

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد خلفيه نواف1084191941009324

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل577.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعلي دحام عبيد خضر1085171941143064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيهناء منهل كنعان عبد هللا1086311942047205

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل559.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيطيبة سعد محمد عبد الباقي1087171942294215

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر محمد جاسم حمادي1088101941014046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد علي شيخموسى محمد1089171951016015
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قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن محمود يونس فتحي1090171951199009

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل451.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيمروه نزار محمد جالل ابراهيم1091171952288069

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل450.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد خالد علي ظاهر1092171951007008

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى هاشم علي شريف1093171951017249

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيضحى عمار مؤيد حامد1094171952288056

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل600.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيغفران احمد عبد الكريم ياسين1095171952296037

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل590.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد علي حسن سريبت1096141951015033

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل642.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيحسن احمد عليوي حسن1097171951003019

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل601.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيمصطفى احمد جاسم ابراهيم1098171951142056

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل570.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الوهاب جاسم محمد1099171951229013

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل559.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى كاظم جواد نجيب1100241951009021

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيأية لؤي سعد الدين عثمان1101331942040006

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيتبارك ايمن غانم حازم1102171942290062

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى حميد إسماعيل ابراهيم1103171941011327

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيدينا خالد حازم طه1104331942040056

كلية العلوم/جامعة الموصل570.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمة أبي شكر محمود1105171942327071

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعمر قدير عبد الغني محمد1106171941002051

كلية العلوم/جامعة الموصل564.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيسجى مخيبر عبد هللا محمود1107171942319035

كلية العلوم/جامعة الموصل561.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيريام صالح عاكوب عبد1108171942317044

كلية العلوم/جامعة الموصل556.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيمنار محسن محمد خضر1109171942285190

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيشيماء عزيز عارف فتحي1110171942274094

كلية العلوم/جامعة الموصل550.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيدنيا غدير حسو سلطان1111171942314035

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيافنان باسل زكي عبد1112171942286028

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيسدره بشار صالح عبد الرحمن1113171942288206

كلية العلوم/جامعة الموصل460.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيفهد محمد صالح مرعي1114171951024070

كلية العلوم/جامعة الموصل427.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيحمزة محسن حسن يعقوب1115171951352022

كلية العلوم/جامعة الموصل421.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىتطبيقيزينب انور محمد جميل  محمود1116171952251013

كلية العلوم/جامعة الموصل421.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىتطبيقيلينا ليث حازم عبد هللا1117171952323011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيمريم لؤي سعد الدين عثمان1118331942040138

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيعذراء خالد زيدان علي1119171942294223

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيزهراء الزم عبد سلطان1120171942281068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل475.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيمنتهى محمد ويس احمد1121171942300095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل474.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيأمنه محمد غانم محمد1122171942302007
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل471.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيريم ابراهيم محمد نجم1123171942279039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل464.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيشانت بيرج مناسكان بانوس1124171941067015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل462.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيضالل محمود احمد حمادة1125171942237146

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل456.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيجعفر عبدالكريم جاسم علي1126211941038013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيسارة سعدي سعود عبد الجليل1127171942267070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل453.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائياحمد رويد عبد الرزاق خضير1128171941160008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرواء عبد الجبار احمد صالح1129171942285089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل447.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيزينب عبدالغني مصطفى صالح1130171942252042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل441.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزينب طارق جار هللا محمد1131171942273096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل441.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيريان علي سليمان محمود1132171941018071

كلية الحقوق/جامعة الموصل476.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيطه اياد سعيد عبد هللا1133171921027045

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيفهد محمد عبد هللا علي1134171921032026

كلية الحقوق/جامعة الموصل454.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيوفاء حازم عواد محمد1135171922284027

كلية الحقوق/جامعة الموصل441.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيابراهيم عبد الجبار محمود حمادة1136171921084002

كلية الحقوق/جامعة الموصل437.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيعساف احمد عساف عبد هللا1137171921178019

كلية الحقوق/جامعة الموصل435.0اعدادية الحود للبنيننينوىادبيحمد جاسم محمد ياسين1138171921040008

كلية الحقوق/جامعة الموصل428.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمهند عماد شوقي عبد العزيز1139171921016116

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيرنا عباس قنبر سليمان1140171922232015

كلية الحقوق/جامعة الموصل416.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيسارة فارس حميد محمد1141171922095005

كلية الحقوق/جامعة الموصل414.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد عدنان يونس محمد1142171921003045

كلية الحقوق/جامعة الموصل407.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيرحمه خالد نجم عبد هللا1143171922235025

كلية الحقوق/جامعة الموصل518.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيمريم مثنى ادريس ابراهيم1144331942040139

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيرشا صباح علي محمد1145171942237080

كلية الحقوق/جامعة الموصل554.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقيفاطمه حسن مسلم محمد1146171952249019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل402.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيخطاب عاصم علي عبد هللا1147171921017027

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل377.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعمر عبد العزيز غانم قاسم1148171921016065

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل374.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبياحمد رعد محمد زيدان1149171921025010

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيسراب ماجد فتحي مصطفى1150171942249056

كلية التمريض/جامعة الموصل640.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيفاطمة عطية ابراهيم علي1151171942235127

كلية التمريض/جامعة الموصل635.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد زكر جمشيط1152171941228008

كلية التمريض/جامعة الموصل627.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيايفان امين سعدو بكو1153331941051011

كلية التمريض/جامعة الموصل616.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيبشرى حبش احمد محمد1154171942291033

كلية التمريض/جامعة الموصل615.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيرغده خلف احمد علوان1155181942183038
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كلية التمريض/جامعة الموصل611.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيسجى موسى جعفر حسين1156211942139108

كلية التمريض/جامعة الموصل607.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيسجى عمار مؤيد حامد1157171942288204

كلية التمريض/جامعة الموصل603.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيملكيه علي محمد حسن1158171942051012

كلية التمريض/جامعة الموصل596.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائينور موفق يونس جاسم1159171942055013

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل476.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيياسر احمد محمد علي1160171941228066

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل465.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعمرو عماد مخيبر محيسن1161101941013120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمحمد محمود عبد هللا حسين1162171921001067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيسارة وليد محمد علي حمدون1163171922403076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0ثانوية العدالة للبنبننينوىادبيحمد احمد حمد عطية1164171921201001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيرضوان مقداد احمد داؤد1165171921027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيوليد خالد حازم حزيران1166171921015123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل412.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيجنيد لؤي عبد القادر فجر1167191921053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل411.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيالفهد محمد ياس خضير1168211921272020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيسميه محسن عبد هللا مسرهد1169141922116020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيسما خالد قادر شاكر1170171922286038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيهاجر حميد غيدان خليفة1171211922140089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعمر عبد العزيز احمد رشيد1172211921023060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيايه جالل محمود علي1173171942257005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيرنا وعد جاسم حسين1174171942242034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد غانم خضر خلف1175171941353084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائيصفا جميل ناصر عبد هللا1176311942060014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيوسام احمد اسماعيل محمد1177171851017298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل403.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيأحمد وليد عبد الكريم سليمان1178171951001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد شريف خابور علي1179171951011194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيشهد رعد مجيد خضر1180171942403024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيتقى محمدعلي حسن يعقوب1181171942252010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىاحيائيعبدالقادر محمد عبدهللا درويش1182171941052009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب محمد عبد احمد1183171942286174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيشهد فتحي احمد فتحي1184171942274090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائينرمين عبد هللا علي عبد1185171942076006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيصفا صالح سليمان محمود1186171942290194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل526.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن قيس عمر شاهين1187171941340008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل526.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيدنيا سعدي خضير حسين1188171942232096
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل524.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيغزوه بسام حازم امين1189171942302113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياية سعود ابراهيم شيت1190171942281032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيزبيده سالم ابراهيم اسماعيل1191171942291035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياالء محمد حمد خنجر1192171942273031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائياحمد محمد علي عبد العزيز1193171941077010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد اللطيف احمد بازيد1194171941015164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيمروه حسين صالح موسى1195171942075019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيمريم موفق ذنون محمد1196171942267116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائياالء محمود محمد سالم احمد1197171942237009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزينب اغوان مهدي يعقوب1198171942290148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيميسم باسم محمد علي1199171942230138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيابتهال عادل عزيز محمد1200171942235002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيدموع علي يوسف فتحي1201171952283012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيمحمود سالم محمود عبد1202171951055016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد علي عبد القادر1203171951143004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيوضاح خلف محمد احمد1204171951018118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيبثينة رمضان محمود ظاهر1205171952289016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيليلى كاظم قاسم حسن1206171952236024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0ثانوية االثير االهلية للبناتنينوىتطبيقياية صديق محمد مصطفى1207171952333002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيياسر عماد عبدالحمزة محمد1208231951181040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيتقي جمعه موسى حمادي1209191951067012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل445.0ثانوية تلول ناصر للبناتنينوىتطبيقيرويدة شاهر سليمان محمد1210171852263002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل441.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيزينب محمد عاصم محمد1211171952294047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيدالل ياسر صالح محمد1212171952294024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيحسن سالم ذنون يونس1213171951223011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيفيصل علي محمد محمود1214171951001069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيامنة اياد عبد الكريم ذنون1215171952273006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيتوبة ريسان ذنون عبد هللا1216171922291017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمصطفى عادل محمد جاسم1217171921144112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيوليد صالح عيد خلف1218171921113030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيغانم طه حسن عبد هللا1219201921079040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيجالل إبراهيم خلف عياش1220171921026041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيرانيا طالل احمد حسن1221171922232010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيزينب علي ندى حسن1222171922298014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيهاجر احمد مغير ساير1223171922237079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيهاجر فارس ابراهيم مسير1224171922290100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيعمره احمد علي محمد1225171922273041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل466.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبياحمد صالح احمد ابراهيم1226171921351014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل443.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبينجوى ابراهيم محمد سليم خليل1227171922280051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل437.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيصفاء رافع طليع زيدان1228171922290068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعبد المنعم عباس خلف احمد1229171921080061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل435.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيساره عبد الجبار محمود حماده1230171922316029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل432.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيصفا خالد محمد حسين1231171922315050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىادبيعبد الرحمن حسين درويش موسى1232171921214006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيبسمه راكان ذنون مال هللا1233171942232067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل413.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيفاطمه ابراهيم يونس ذنون1234171922254035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل407.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيهديل يونس عدنان توفيق1235171922285083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل383.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيعبير عبد السالم خلف فتحي1236171922254031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيحذامي صالح احمد محمود1237171942273051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيحليمه حسن علي شالش1238171942277059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيهبه عبد صالح علي1239171942242094

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيايمان عبد الرزاق حمود حمادي1240171942281040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيمها حسن حمود مرعي1241171942277161

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيرغد جواد ابراهيم نايف1242331942050005

كلية اآلداب/جامعة الموصل534.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيفايز حواس دحام كريدي1243171921113020

كلية اآلداب/جامعة الموصل387.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعلي خالد علي حمو1244171921016055

كلية اآلداب/جامعة الموصل572.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيجنه احمد اسماعيل محمد1245171942290072

كلية اآلداب/جامعة الموصل547.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرسل حسين علي ذنون1246171942288124

كلية اآلداب/جامعة الموصل468.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيصفا منذر محمد فاضل محمد1247171942286240

كلية اآلداب/جامعة الموصل462.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي جمال محمود عبد هللا1248171941217013

كلية اآلداب/جامعة الموصل458.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيعبد الناصر ماجد اسماعيل نوري1249171951350124

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيسيف فاضل عباس هاني1250171921144039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيطه خلف عبوش طه1251171921018062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيعلياء عبد السالم عابد عفين1252171922314051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمد نبيل غانم خليل1253171921026145

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيدالل محمود محمد سالم احمد1254171922237023
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمحمد محمود سعد هللا علي1255171921351152

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيساره ثامر سالم عبد1256171922288054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيامير سليمان حسين ابراهيم1257171921143017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيصالح حسن حسين كناص1258171921032012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبيوسن ابراهيم ضامن مجيد1259311922052035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيقدس حاتم احمد محمود1260171922077003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيأيمن نوري عباس خضر1261171921026009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0ثانوية الكسك للبنيننينوىادبيعثمان ابراهيم محمد محيميد1262171921116011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل415.0ثانوية هلمات للبنيناربيلادبيمحمد صباح ابراهيم سليم1263311921006019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيإسماعيل حسين علي حسين1264171821083008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل410.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيغفران خلف احمد صالح1265171922235047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيسالمه محمد جهاد نايف1266331922040034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيتمارا اسماعيل خليل احمد1267171922254013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيزينه محمود احنيد خضير1268171942292041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائياحمد محسن محمود اخليف1269171941143011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيزينب خالد عوده فدعوس1270171942242039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ثانوية فلسطين للنازحاتكركوكاحيائيمريم عبد القادر علي عبد هللا1271201942164014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيسليمان حسين خضر محمود1272171841104029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىاحيائيديانا خضر نايف احمد1273171942052002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيرجاء محمود احمد درويش1274171842230075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد شهاب رشيد محمد1275171941223059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياحمد علي خليل جمعه1276171941020011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيمها مؤيد يونس توفيق1277171942364022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيمحمود علي احمد سلطان1278171941162068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد حسين ميشو ايوب1279171941198001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعلي وعد عبدهللا محمود1280171941025082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيشهد مشتاق محمود علي1281171952231051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىتطبيقيزيد عمر طيب صبري1282171951101011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقينبأ عبد هللا احمد خلف1283171952289062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل417.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيحسين عبد هللا مرعي حسن1284171951018031

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبياحمد محمود فاضل محمد1285171921027010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل409.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمد عبد هللا فتحي رمضان1286171921016090

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل402.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىاحيائيمحمد فيصل امين حامد1287171841072013
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قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية528.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير صفاء محمد حسين1288131951009009

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية489.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيرانية عماد ابراهيم مراد1289101952116013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية488.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن احمد خربيط حمد1290191951065010

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية454.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد كريم خميس حمادي1291111951021093

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية448.0ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد محمد محمود فارس1292101951012001

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه كريم قاسم لعيبي1293121942105160

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية589.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبارك خالد صبار حريفش1294101942078019

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائياالء اسماعيل عواد محمد1295131942091015

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية529.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم علي سعدون عباس1296131952132010

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائييقين محمد طارق عبد علي1297101942101161

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية580.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد كريم نعمه بندر1298131941037011

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيصهيب عصام محمد صالح سعيد1299131941020058

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيصدر الدين لؤي جاسم مطشر1300271941005107

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا قاسم جاسم محمد1301111941020061

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيجعفر علي حسن الزم1302151951007016

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية550.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام محمد عبد هللا سعد1303141942086090

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية558.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم كريم علي جبر1304111941023002

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية460.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف هادي فياض ثامر1305101951208034

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية533.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتصالح الديناحيائيبهار سعد حسين حمزه1306181942392009

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية532.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيحسين علي حسين ياسين1307211941257009

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية606.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه علي مجيد لطيف1308111942217048

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسالي سلمان محمد خضير1309111942072066

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية635.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائييسر سليم علوان سالم1310111942085082

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية627.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام خالد محمد ناصر عبد الواحد1311101941013179

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمعاذ احمد خليل حمد1312101951022056

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية635.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروان مؤيد رحيم حسن1313141942134064

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية628.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم رضا غازي منديل1314121942089089

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية622.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمهند محمد ناجي احمد1315101941020192

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية613.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوسن صالح سلمان مشيد1316121942112223

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية612.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب رسول شالل تركي1317111942068048

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيسجاد احمد حميد جبر1318211941013050

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية522.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيالحسن المثنى احمد عبد زاير1319151951071025

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين ياسر جلود محيسن1320121942112054
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قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد حيدر احمد زاير1321111941041003

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية445.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيموج محمد عبد هللا عبيس1322271852088079

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيناهد ستار جابر هاشم1323221942175218

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسماء عادل ايوب نصيف1324141942100074

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد رياض خضير مهدي1325211941009175

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية522.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائيايه نعمان عبداللطيف عبدالرزاق1326131942102004

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيجنات حسام جبار ياسين1327101942093004

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.5ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد مهند مهدي سلمان1328211941020066

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيود كريم خلف حنظل1329111952100020

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى عبد الرزاق فليح خلف1330101942115224

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب رزاق علي فرج1331141942066046

كلية الطب/جامعة الكوفة690.8ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيمالك حميد محمد علي محمد سعيد1332251942074026

كلية الطب/جامعة الكوفة685.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيمريم نوفل علي مردان1333251942087062

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره سرمد رياض عزت1334111942138016

كلية الطب/جامعة الكوفة675.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حيدر مهدي شمسي1335141942142005

كلية الطب/جامعة الكوفة674.2ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين فاهم سرحان محمد1336241941076017

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور احمد عبد زاير1337151942054282

كلية الطب/جامعة الكوفة674.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيخديجه جاسم حسين عرجاوي1338241942134048

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد نعمة تركي عطية1339251941150335

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيفراس حمدان حميد حمدون1340171941015142

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء ليث خزعل احمد1341121942087030

كلية الطب/جامعة الكوفة671.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد غانم غريب1342151942054115

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة661.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول ماجد فخري عبدالوهاب1343111942110017

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة661.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبة نعيم جبير الزم1344141942132074

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة660.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيبركات حسين عبد منشد1345221942393021

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة659.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيرؤيا حسن علي حسين1346101942105018

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة659.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيانور باسم مهدي عبيد1347231941034010

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة659.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين حسين ربيع زهيان1348111942121018

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة655.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيتقي حيدر هادي عباس1349151941011023

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة654.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيجيالن كفاح جليل محمد1350251942170084

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسن عباس هويدي1351251942062320

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة653.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب زياد محمد طارق عبعوب1352241942114152

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة653.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيدعاء مهدي صالح عبد عون1353251942095033
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة652.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيزهراء منصور محمد عطية1354211942094047

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيوفاء ادريس هادي مسلب1355251952084142

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيياسر حميد علي ياسر1356161951002249

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة477.0الخارجيونكربالءتطبيقيغدير عبد الحسن موسى كاظم1357271951400021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عادل حسن محمد1358161951352072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة557.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم غميض عذاب هياي1359251942057072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل حسين جاسم حسين1360251941044277

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى عواد حسن جعيب1361271941151066

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة547.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيايمن عبد الرحمن حسين جمعة1362161951050008

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد الجواد رسول رحيم راشد1363251941205264

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء عذاب مخيف فارس1364231942142115

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيمريم علي عبد هللا عبد الصاحب1365251942085017

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيآالء فرقد انعيس احمد1366221942103005

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيامير اياد يامر موجد1367241941036011

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى علي حسون جاسم1368251841031823

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حسن محمد كاظم1369141941015052

كلية العلوم/جامعة الكوفة469.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء تحسين طه مسلم1370241952080008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة563.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي كاظم سرحان جتول1371221941099043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقياسماء حسين عباس حمزه1372251952108005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة437.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىتطبيقيحسن هاني حسين حسن1373171951083005

كلية القانون/جامعة الكوفة522.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيآيات فارس صادق جعفر1374251922058002

كلية القانون/جامعة الكوفة449.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحنين محمد عبد زيد عبد1375251922086054

كلية القانون/جامعة الكوفة443.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبياركان محمد جبار عبد الحسن1376251921151009

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة415.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبينبأ حامد حسين مسير1377211922093030

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة411.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيهدى علي جواد كاظم1378211922155083

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة401.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيمقداد خميس احمد داود1379211921234026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة379.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبيعبد القادر صالح مطلك مخلف1380191921076017

كلية التمريض/جامعة الكوفة633.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا فليح حسن خضير1381111941156057

كلية التمريض/جامعة الكوفة621.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد عباس محمد يونس خضر1382171941353080

كلية التمريض/جامعة الكوفة615.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيحنين حسين علي فاضل1383211942133013

كلية التمريض/جامعة الكوفة603.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيبنين حسين داخل حمود1384241942152005

كلية التمريض/جامعة الكوفة598.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيرواء دكمان نور نصيف1385241942107045

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة463.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيحمزه سامي عبد غايب1386261941205019
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة407.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي فاضل عبد علي عبيد1387161941084074

كلية اللغات/جامعة الكوفة597.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيبنين هادي محمد حسين جبر1388251922082006

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزينب ضياء صالح حسن1389251922078059

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيازهار فاضل كرحوت علي1390251922078002

كلية اللغات/جامعة الكوفة415.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيفاطمه حميد حسن كحيوش1391231922107033

كلية اللغات/جامعة الكوفة406.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيسجاد علي عباس دخيل1392231921027032

كلية اللغات/جامعة الكوفة399.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيزهراء عدنان راشد حمد1393241922140021

كلية اللغات/جامعة الكوفة394.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيعباس خضير عبد العباس سالم1394231921014034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد صادق ماجد ناصر1395251921012188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيحيدر عباس علي خضير1396211921230005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة437.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعلي ثامر احمد داود1397211921065058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيحميد جاسم محمد عيدان1398211921083011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة408.0ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيعباس صالح غالي زغير1399241921155022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد علي عبد هللا عبد الصاحب1400251941205014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيساره علي سلمان هويدي1401251942170253

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيازهار شالكه كاظم جاسم1402251942108012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد الحسين هنين عباس1403251851001211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة420.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيمنتظر فيصل عبد الحسين كاظم1404231951009054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة408.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقيسيف الدين حسن شمخي جبار1405251951024011

كلية التربية/جامعة الكوفة656.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيمنى عباس فاضل لفته1406251922073040

كلية التربية/جامعة الكوفة533.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيامير فرج مديح مرهج1407291921016008

كلية التربية/جامعة الكوفة492.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيطيبه سامي جفات علي1408251922122102

كلية التربية/جامعة الكوفة519.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةاحيائيمطر شنان اسماعيل عبيد1409241941007023

كلية التربية/جامعة الكوفة501.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينجود هيثم غازي كزار1410251942108332

كلية التربية/جامعة الكوفة578.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيمها عايد حسين جاسم1411251952084127

كلية التربية/جامعة الكوفة526.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيفهد عواد مانع صالح1412251951001133

كلية التربية/جامعة الكوفة463.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر دحام جخيور جثير1413221951370011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيامنه عدنان كاظم جواد1414251922094005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبينبأ قاسم عبد الخالق حمزة1415251922079115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيسناء خليل ابراهيم نوح1416251922068026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيفاطمه هادي محيسن كاظم1417251922061048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفادبيضحى عبود كاظم علي1418251922063007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة402.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيرسل جاسم هيل منيخ1419231922079013
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة397.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيهبه رياض حميد جابر1420251922066035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيساره عبد الرزاق غازي عباس1421251922086132

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيايفان صدام ضياء جابر1422251942085005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك علي موسى دنانه1423251942100076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك طالب تركي كاظم1424251942070034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه محمد جبار علي1425251942108281

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيتبارك علي مهدي عباس1426291942058017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائياسراء عواد كاظم عباس1427271942160012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيحسنين محمد عيسى صالح1428251921019002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة383.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيايوب فاضل خضير عبد1429141821015014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة382.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيمحمد عبد االمير كريم نعمه1430271921153104

كلية اآلداب/جامعة الكوفة375.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيحسين عالء حسون محمد علي1431271921154036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيتبارك ستار جابر كريم1432251922190003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة415.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيمؤمل حمزة يوسف فثيعر1433251921027063

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406.0ثانوية االنتصار المختلطهالنجفادبيليث عبد الحسن عبد العباس سلطان1434251821036019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيمحمد رحيم هاشم مسكين1435231941014096

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب محمد جدوع هاشم1436231942090160

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة452.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير حمدان ثجيل مصحب1437111941032010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة416.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عماد عبيد غازي1438251941010166

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة416.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد عباس يوسف كمر1439271941150101

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة414.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيدعاء حسين عليوي عبد الحسن1440261842076005

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة403.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيابي طالب رعد رشيد كامل1441221951008001

كلية الطب/جامعة تكريت684.0اعدادية الوطن للبنينصالح الديناحيائيابراهيم طالب احمد جاسم1442181941029001

كلية الطب/جامعة تكريت681.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيسحر ناهي احمد خلف1443181942232035

كلية الطب/جامعة تكريت675.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيايالف حارث علي حسين1444181942183012

كلية الطب/جامعة تكريت673.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمها عبد هللا محمد احمد1445121942080047

كلية الطب/جامعة تكريت673.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيخالد وليد طلب حسين1446181941044019

كلية الطب/جامعة تكريت672.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيغفران سيسب عويد شكوري1447181942170061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت663.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيانعام اسماعيل فليح حسن1448211942136015

كلية طب االسنان/جامعة تكريت662.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد السالم محمد عيادة حمدان1449191941009147

كلية طب االسنان/جامعة تكريت662.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي هيثم علي عباس1450141941015040

كلية طب االسنان/جامعة تكريت661.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائياسراء محسن محمود اخليف1451171942319003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت658.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيآيات محسن مجيد حمد1452211942147005
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت658.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيليلى احمد غزال حسن1453181942383095

كلية الصيدلة/جامعة تكريت657.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيساره عدنان عثمان مصطفى1454211942173040

كلية الصيدلة/جامعة تكريت655.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيامنه بهجت نوري عالوي1455191942383016

كلية الصيدلة/جامعة تكريت655.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك سمير محمود ابريسم1456131942112014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت655.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيهدى محسن محمود اخليف1457171942319061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقياسماعيل مبدر عبود احمد1458181951002010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيايهاب مقداد محمود حسين1459181951002013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيشالش علي خضر حسن1460171951001035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمود رائد مشحن خليل1461101951019115

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت455.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيعمار سمير خلف ابراهيم1462181951033032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت448.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيابراهيم رزكار حميد عبد هللا1463201851048002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيأميمه لطيف عواد مصلح1464181942194003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيحذيفه نزار محمود خلف1465181941044016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزينب عبدالكريم عباس حسن1466181942176090

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت643.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيساره عثمان ابراهيم داحور1467181942044002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت635.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاتن حمدي حبيب جاسم1468181942208028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيرنا علي تحسين ذنون1469181942178012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيماريه محمد حامد محمود1470141942100111

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيمالذ عبدالرزاق عبدهللا ابراهيم1471181942246046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيايه وعد جاسم محمد1472191942193016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن احمد عايد خلف1473191941343039

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت586.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيفراس صالح فتيخان عمر1474191951067036

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت570.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيبارق محمود سعيد مطلك1475181951067008

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت548.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقياحمد امين صالح حسن1476191951360003

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت587.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناالنبارتطبيقيعبد الستار جبير حميد محمد1477191951122006

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت580.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيعلي مدحي عبدالكريم حسب هللا1478211951083023

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت575.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعقيل جالل رداد عواد1479181951140010

كلية العلوم/جامعة تكريت542.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعبدالوهاب صالح وادي اسماعيل1480211941009118

كلية العلوم/جامعة تكريت534.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيهبه رافع ذياب احمد1481181942247031

كلية العلوم/جامعة تكريت523.0اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيعمار ساجر حسن علي1482131941223005

كلية العلوم/جامعة تكريت522.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيقيصر محمد جاسم محمد1483201941017035

كلية العلوم/جامعة تكريت521.0ثانوية الفجر االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد أبي شكر محمود1484171941213001

كلية العلوم/جامعة تكريت519.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيمحمد عباس قحطان علي1485181941278012
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كلية العلوم/جامعة تكريت517.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعبد هللا عماد حسين محمد1486201941084040

كلية العلوم/جامعة تكريت514.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائيصابرين خالد خضر خلف1487181942390024

كلية العلوم/جامعة تكريت431.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينتطبيقيرنا ثلج جاسم محمد1488181952163005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت493.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الحق وائل مولود يوسف1489181941057038

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت490.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينبراس محمد صعب حسن1490181942232058

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت463.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيخالد خليل ابراهيم مجيد1491201941022043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت507.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيوليد مانع صالح محيميد1492201941013111

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت505.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى عماد جميل عبد هللا1493181941151108

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت500.0ثانوية زنوبيا للبناتصالح الديناحيائيزينب وسام قادر ذياب1494181942204013

كلية الحقوق/جامعة تكريت513.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيمحمد عالء حسين علي1495181921021046

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينادبياحمد صائب زيد عبد الوهاب1496181921005002

كلية الحقوق/جامعة تكريت417.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيعجاج سالم حاجم سلطان1497181921039039

كلية الحقوق/جامعة تكريت412.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيجمانه سفيان يوسف كوشان1498311922058011

كلية الحقوق/جامعة تكريت497.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيرانيه سعيد شهاب احمد1499181942391010

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت412.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد احمد دهش عباس1500141922069032

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت391.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيحازم هاشم محمد حلوم1501101821027025

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت468.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد المهيمن تحرير ابراهيم عبوش1502181941151063

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيختام احمد محمد يوسف1503181942015005

كلية التمريض/جامعة تكريت627.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعبد هللا ياسين عبد هللا نجرس1504201941025035

كلية التمريض/جامعة تكريت627.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيوفاء عطاهللا علي شهاب1505181942271060

كلية التمريض/جامعة تكريت625.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيابراهيم محمد مهيدي صالح1506191941356001

كلية التمريض/جامعة تكريت609.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيغفران علي حسين علي1507211942178172

كلية التمريض/جامعة تكريت608.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيشذى توفيق رجه خلف1508311942038035

كلية التمريض/جامعة تكريت608.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيزينه زهير محمود احمد1509211942110041

كلية التمريض/جامعة تكريت595.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائينور عبدالوهاب ادريس عبدهللا1510171942053010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت452.0ثانوية شهداء بلد للبناتصالح الديناحيائيناديه حسن هادي عباس1511181942267015

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت452.0ثانوية التآخي للبنينصالح الديناحيائيزين العابدين علي حمد خلف1512181941046008

كلية الزراعة/جامعة تكريت394.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيحسن صالح محمود عبد هللا1513111941152006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيعمر درك صباح محجوب1514211921212021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيعمر فهمي فتح هللا خضر1515211921022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيعبد هللا صدام نمر مجيد1516211921013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكادبيمحمد جاسم محمد حسن1517201921029013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكادبياوراس جاسم محمد حسن1518201921029005

110 من 46صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019القبول المركزي 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيكرار ياسر ابراهيم كاظم1519211921087052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنبارادبيليث حامد صالح عيد1520191921282008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبياشرف مهند لطيف يعكوب1521211921077011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيمحمد علي كاظم علي1522211921028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيمحمد رغيد خالد محمد علي1523211921005045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت426.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيمعاذ محمد عواد حسن1524181951006065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت421.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد رافع محمد عبطان1525191851043036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت404.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبياسامه محمد عبد عباس1526211921273009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت402.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيبارق ابراهيم عبد الرضا فرج1527211921226004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت398.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيساره يوسف خورشيد رشيد1528211922110050

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيمنتهى مدحت عيسى فرحان1529181942203060

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت421.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائيرقيه احمد حسين زيدان1530211942161012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت409.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيسعدون احمد حسين زيدان1531211941068012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت437.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعلي جاسم محمد عباس1532211951002033

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت402.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن اياد عبد هللا محمد1533111951013034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمحتسب فرحان محمد رجب1534181941003038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0ثانوية الراية المختلطةديالىاحيائيعبدالقادر غالب هالل محمد1535211941021009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائياحمد ناطق ممدوح مصطفى1536181941089004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيحسام خالد عبد هللا خضر1537171941353020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيسعد ثابت علي ناصر1538211941030038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت460.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيسعد احمد حسين محمد1539201941219018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت458.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد شهاب رضا حسين1540171941353008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيصفا حمود حمد ذاوي1541181942270014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيشروق اثير حمد حميد1542181942208023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيحمد خلف حمد خلف1543201941025017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت442.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعلي عطا علي عبد هللا1544201941019105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت441.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيمصطفى جمال محمد زيدان1545191941027027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0اعدادية الروافد للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا سعدون جاسم علي1546181941085025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيظافر حمدان احمد مهدي1547181941008013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيصباح محمد خليف طرفه1548191941356019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيهدى علي خلف محمد1549181942374061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائينور خليل محمود ابراهيم1550181942170084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيعلي عامر احمد صبر1551211941068020
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت430.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيحسين علي هادي احمد1552211941023017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقيكوثر احمد حسن ناصر1553181952164006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية السهول المختلطةديالىتطبيقياحمد ابراهيم علي صالح1554211951209001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقياسماء خالد خليفة صالح1555201952139007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت415.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقياياد محمد طحطوح فالح1556171851166008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت413.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقياحمد صباح حمد حسين1557211951226001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكادبيعبير قحطان شكور مجيد1558201922172006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية الراية المختلطةديالىادبيمنار خالد سيد غني معروف1559211922021007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيكوثر سامي متعب حسن1560211922170022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعلي جوامير شاطي بحر1561211921038071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيميساء علي داود سلمان1562211922134052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيمحمد محمود ابراهيم حتو1563211921005050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيعمر ضياء محمود نصر هللا1564211921226028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيغفران احمد مزهر حسن1565211922154024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت418.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيعبد المنعم محمد منعم جاسم1566211921059022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيليلى سعود هدرس علي1567211922140078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيابراهيم عبد الواحد خليل ابراهيم1568201921261001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىادبيرائد زياد خلف رمضان1569171921048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت411.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيشيرين عبد هللا ماجد احمد1570201922025003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت408.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيايمان سالم خلف رحيم1571211922178013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيسعدون محمد محمود جبش1572211921272058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت406.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيعمشه كردي خلف محمد1573201922204004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيايمن علي حسين علي1574181951067006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبيشهد ليث كريم عبد هللا1575211922157013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيسرور عبد هللا خليل ابراهيم1576211922226029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت390.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيعبير ابراهيم محمد رمضان1577201922207008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت389.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبياسماء بيرس انور حسين1578201922140003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيحوراء حامد عكاب احمد1579181942246018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت406.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيهبه جاسم محمد يونس عبد العزيز1580171942241076

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت404.0ثانوية النيل المختلطةصالح الديناحيائينرجس عزيز احمد حسن1581181942304007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياالء ياسين صالح حسين1582201842154006

كلية اآلداب/جامعة تكريت413.0ثانوية الثائر للبنينصالح الدينادبيمحمد حسين حاتم ابراهيم1583181921130011

كلية اآلداب/جامعة تكريت413.0ثانوية االمانة المختلطةصالح الدينادبييوسف صباح حسين حمادي1584181921324011
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كلية اآلداب/جامعة تكريت407.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيامنيه رياض خليل عبد هللا1585111922115002

كلية اآلداب/جامعة تكريت403.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيعبد هللا علي حسن عبد هللا1586181921332189

كلية اآلداب/جامعة تكريت402.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيحمزه جمال ابراهيم جاسم1587181921039022

كلية اآلداب/جامعة تكريت400.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيحسين كريم احمد صالح1588211921038026

كلية اآلداب/جامعة تكريت399.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الدينادبيعلياء احمد خالد صالح1589181922391003

كلية اآلداب/جامعة تكريت395.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الدينادبيابو الحسن عمار صادق جعفر1590181921277001

كلية اآلداب/جامعة تكريت393.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيمنار خلف شكوري محمد1591181922177021

كلية اآلداب/جامعة تكريت390.0ثانوية النوابغ للبنينصالح الدينادبيرويدا منذر خليل محمد1592181922060004

كلية اآلداب/جامعة تكريت386.0ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبيعبيده عامر يوسف عبد هللا1593181921014009

كلية اآلداب/جامعة تكريت384.0ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيعبد الرحمن ظاهر محمد عواد1594101921158011

كلية اآلداب/جامعة تكريت375.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيسلمى حسن لطيف سالم1595181922268023

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيلؤي قيس كاظم حسن1596211921079030

كلية اآلداب/جامعة تكريت404.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائياسماعيل جمال عبد ابراهيم1597191941343012

كلية اآلداب/جامعة تكريت401.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيفارس خلف جاسم عبد1598181941332125

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت417.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبيمريم عبد االمير علي هيجل1599201922220001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيعلي طه ابراهيم خلف1600211921241010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت396.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيمصطفى غالب خليل حمد1601211921001064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيوسام سلمان عبد محمود1602211821226053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت379.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيمحمد فتحي محمد سعيد1603171921032031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيالزم محمود محمد حشاش1604171941223055

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقينور ازويري ماهود فدعم1605221951026105

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت402.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الدينادبيعبد السالم حمادة تركي زعيتر1606181921277005

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت379.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيايمان حسن تركان محمود1607211922112006

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت370.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينديالىادبيحسين متعب عبد اللطيف ابراهيم1608211821276001

كلية الطب/جامعة القادسية686.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياكرام غصاب جبار عطار1609241942121020

كلية الطب/جامعة القادسية673.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيعذراء قاسم لهمود ظاهر1610241942107090

كلية الطب/جامعة القادسية669.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيرنا دحام علي بديوي1611181942271022

كلية الطب/جامعة القادسية669.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيطيبه جميل عبد كاظم1612241942120191

كلية الطب/جامعة القادسية668.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عقيل جبار شنين1613101942137062

كلية الطب/جامعة القادسية666.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيحسين علي اكبر اسماعيل محمد1614171941178028

كلية الطب/جامعة القادسية665.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيحميده رسول سلطان جبر1615251942089022

كلية طب االسنان/جامعة القادسية661.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيخلدون علي راتب جواد1616241941169027

كلية طب االسنان/جامعة القادسية658.0ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيصبا حماد فارس غضب1617181942178017
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية658.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعلي احمد جوهر كاظم1618211941010062

كلية طب االسنان/جامعة القادسية657.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهويده علوان ناصر حنتوش1619111942084195

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيابتهال فهد علي عاجل1620241942088001

كلية الصيدلة/جامعة القادسية656.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيمنار احمد جبار محمود1621211942138142

كلية الصيدلة/جامعة القادسية655.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء جميل عبد علي هريط1622231942077061

كلية الصيدلة/جامعة القادسية652.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى حيدر قاسم رشيد1623141942086242

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية538.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيخضر نعمه محمد ساجت1624241951027017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية525.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيحاتم كريم حمود صيهود1625241951027006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية554.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيناديه كاظم شاهر عوض1626291942053083

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيزهراء فرقد انعيس احمد1627221952103020

كلية العلوم/جامعة القادسية541.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيمحمد لفتة حمزة مزهر1628241941071066

كلية العلوم/جامعة القادسية524.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائياالء كريم رزاق فجار1629241942130008

كلية العلوم/جامعة القادسية521.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيحسين قصي اسماعيل جاسم1630211941013036

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد كاظم حمد1631221942424085

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود موسى محمد1632171941007217

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيسرى عبد النعيم محي الدين جمعه1633211942144030

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهدى موسى سعيد حسين1634241942220542

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية472.4اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيبهاء حيدر داخل عبد1635241941003053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية461.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيزيد غانم عبد زيد شنان1636241941021020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية437.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيغدير محمد شاكر نوير1637241952104020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية612.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابو الحسن رفعت علي عبد الكريم1638111941004001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية608.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيبتول عبدالحسين مكي علي1639181942275014

كلية القانون/جامعة القادسية490.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبينادين باسم محمد علي1640241922094043

كلية القانون/جامعة القادسية476.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيمريم بدر عبد تريجي1641241922140053

كلية القانون/جامعة القادسية444.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيصقر حاكم رباح مهدي1642241921014029

كلية القانون/جامعة القادسية545.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي قاسم كريم هراطه1643241941169046

كلية التمريض/جامعة القادسية638.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةالديوانيةاحيائيبنين تكليف عبد مهدي1644241942171003

كلية التمريض/جامعة القادسية625.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيسجاد تركي عودة عبد1645231941059027

كلية التمريض/جامعة القادسية612.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيختام غانم اسماعيل جواد1646241942130029

كلية الزراعة/جامعة القادسية391.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةتطبيقيهمام عصام محمد عز الدين1647241851038040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0اعدادية المؤمل للبنينبابلادبيحسين عالوي جواد عسر1648231921060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيزينب علي حسين شرقي1649211922116008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية412.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيمرتضى علي شاكر جبار1650291921153212
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية406.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيهبة سليم منصور علوان1651241822103041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين سعد كنداوي سلمان1652241941030010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية404.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيايات نعمان مهدي حامض1653241952119005

كلية التربية/جامعة القادسية528.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيمريم حمزه جاسم عبد1654241922153005

كلية التربية/جامعة القادسية492.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيفاطمه مردان عبد الكاظم عيدان1655241922134038

كلية التربية/جامعة القادسية455.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيعبد العظيم حمزه عبد طه1656241921011010

كلية التربية/جامعة القادسية454.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيمرتضى وحيد خليف كاظم1657241921010037

كلية التربية/جامعة القادسية436.0ثانوية بابل االهلية للبناتالديوانيةادبياعياد حامد جياد رسن1658241922187002

كلية التربية/جامعة القادسية557.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيمصعب حسين واشي راضي1659241941025040

كلية التربية/جامعة القادسية541.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائياسراء عواد مطر حسين1660231942077004

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيحنين فارس كاظم غثيث1661241942095029

كلية التربية/جامعة القادسية524.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبنين عباس طارش عبود1662231942109025

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيصادق كدر تركي عضوب1663241941010077

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمصطفى جفات عبيد خريبط1664231941060158

كلية التربية/جامعة القادسية507.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائياحمد كاظم جواد نجيب1665241941009011

كلية التربية/جامعة القادسية502.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيامير خالد خيري كريم1666241941063009

كلية التربية/جامعة القادسية445.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيحسين عالء حسن هاشم1667231951017022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية399.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيفاطمه فليح عبد الزهره فليح1668231922114036

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتالديوانيةادبيهبة محمد راهي عبد1669241922086009

كلية اآلداب/جامعة القادسية376.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيرقيه سالم هالل جمعه1670231922109030

كلية الطب/جامعة االنبار699.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيهيفاء احمد محمد احمد1671191942316032

كلية الطب/جامعة االنبار679.0ثانوية عمر المختار للبنيناالنباراحيائيمحمد صالح جاسم كردي1672191941059008

كلية الطب/جامعة االنبار678.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيايه محمد عبد الحليم جلعوط1673311942047036

كلية الطب/جامعة االنبار676.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيعبد هللا محمد صالح سليمان1674311941011022

كلية الطب/جامعة االنبار676.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعز الدين باسم جواد عبود1675191941007115

كلية الطب/جامعة االنبار675.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيمريم احمد عبد هللا عبد1676191942195086

كلية الطب/جامعة االنبار675.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيسارة احمد حسن خلف1677231942093079

كلية الطب/جامعة االنبار672.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي خالد سلمان داود1678131941001085

كلية الطب/جامعة االنبار672.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد العليم خالد جبير عبد1679191941111018

كلية طب االسنان/جامعة االنبار677.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيصفا عقيل كريم مشعل1680191942141015

كلية طب االسنان/جامعة االنبار670.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيدعاء عبد الحميد بداع جياد1681191942370075

كلية طب االسنان/جامعة االنبار663.4ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر فيصل مخلف محمد1682191942137081

كلية طب االسنان/جامعة االنبار663.0ثانوية الفرات االهليه للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند صالح مهدي صالح1683111942134008
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار662.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامين محمود سلوم فرحان1684111941024007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار665.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيفاطمه كريم عبد العزيز خلف1685191942193074

كلية الصيدلة/جامعة االنبار661.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيحنان حاتم جاسم عبد1686191942173016

كلية الصيدلة/جامعة االنبار660.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيانعام همام عبد السالم مجيد1687101942118013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار659.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيخديجه حسين علي حمد1688191942202024

كلية الصيدلة/جامعة االنبار658.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائينرجس سمير خلف حمادي1689101942101141

كلية الصيدلة/جامعة االنبار658.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيابرار عماد عبد الجليل وفيق1690191942189002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار591.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيرحاب هيثم عبيد صالح1691191952202011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار543.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيانس صبار دحام صبار1692191951340006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار528.0ثانوية قوش تبه للبناتاربيلتطبيقينهلة بشير عبد خليفة1693311952062007

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيسما جسام محمد هزيم1694191952156019

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار490.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقيرانيا حماد فياض صالح1695191952162009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار461.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيسمير اشنين خليف ابشيت1696241951039027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0اعدادية فلسطين للبنيناالنباراحيائيحارث طه احميد مخلف1697191941002008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيسلمى عبد الواحد حمدان شحاذه1698191942199038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيمصطفى كامل صالح جاسم1699191941065054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار528.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيحنين زياد مجيد حميد1700191942140008

كلية العلوم/جامعة االنبار649.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائينورس عامر صالح خلف1701191942194105

كلية العلوم/جامعة االنبار644.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيشهد حميد حسن محمود1702191942370142

كلية العلوم/جامعة االنبار623.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيمريم جسام محمد ابراهيم1703191942185064

كلية العلوم/جامعة االنبار594.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمنى محمود دويح خلف1704191942370210

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيعبير عبد الرسول داود عبد الرزاق1705191942178044

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيأسيل ماهر خلف عسل1706191942384005

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيلبنى كريم دايح عبد1707191942193078

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائياسامة عبد الكريم مخلف صالح1708191941110001

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيلقاء دحام محمد صالح درك1709191942199055

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيساره مخلص محمد حسن1710191942158032

كلية العلوم/جامعة االنبار540.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيسفانه سالم دردوح خلف1711191942217074

كلية العلوم/جامعة االنبار528.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيهيا احمد كامل حمدي1712191942189181

كلية العلوم/جامعة االنبار522.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيمحمد عامر احمد سرحان1713191941104045

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيرنا ماجد ابراهيم مناع1714191942189073

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمسار احميد محمد عجرش1715191942370207

كلية العلوم/جامعة االنبار516.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيدعاء تركي حمود اسعيد1716191942156025
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كلية العلوم/جامعة االنبار516.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيأحمد شامل مجيد رشيد1717191941104002

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيابو بكر الصديق عواد محمد سلطان1718191941007002

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيأمنية احمد شكر عبد الغني1719191942159010

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيمنى سعد جمعه عبد هللا1720191942197018

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا جمال اسماعيل حمادي1721101942136032

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنباراحيائيمصطفى ليث فارس عبد الكريم1722191941340037

كلية العلوم/جامعة االنبار447.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلتطبيقيآمال حمدان هويت سالم1723311952081001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار533.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيايه وليد مطر سليمان1724191942191015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار481.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيمصطفى هادي محمد شرقي1725191941070042

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار477.2ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيحسين فالح شهاب احمد1726191941001032

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار463.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور نافع عناد زيدان1727111942073110

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار448.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمسرة فيصل صبار محمد1728191942370208

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار527.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيأميمه عارف عراك حمد1729191942159011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيرند محمد ياسين محمد1730191942369128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار466.0ثانوية النخيل االهلية للبنيناالنباراحيائيأنس عالء الدين احمد محمود1731191941121001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار455.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل عماد نافع عبد1732101942110027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار447.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيرغد عدنان عباس خضير1733191942188041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار443.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيسرمد رعد تركي محمد1734191941118025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار443.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائينبأ عصام علي سريح1735191942196103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار435.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحيم عماد رحيم محمد1736101941020091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيحوراء فوزي هليل فياض1737191842186017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار461.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيرؤى ماهر نوار عبد المحسن1738191952198010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار506.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيمحمد طالب فياض حسين1739191921062039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475.0ثانوية ابن زيدون للبناتاالنبارادبيماري حسن جديع علوان1740191922248007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار436.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيسرى اسماعيل جياد عبد هللا1741191922370090

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0اعدادية الراية المسائيةاالنبارادبيحسن وليد زعين رحيم1742191921341010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار426.0ثانوية اليقين للبناتاالنبارادبيرنده ريكان جيجان عبد1743191922212011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعارف فؤاد عبد السالم عارف1744191941001049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتالرصافة االولىادبيضحى حسين علي حمادي1745131922282019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار419.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد حسن شياع علوان1746101921040051

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار418.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيجاسم محمد عبيد مشعان1747191821095010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار378.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيوسام فالح احمد حمدان1748191921078054

كلية الزراعة/جامعة االنبار426.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائييوسف عدنان خلف عبد1749191941118083
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كلية الزراعة/جامعة االنبار420.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد حميد مخلف حسن1750191841026070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار500.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيهاله حاتم عبد الرزاق جراد1751191922197029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناالنبارادبيخالد كريم ابراهيم حمد1752191921352024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد سلمان اسماعيل عبد1753111921022039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار451.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيهارون قاسم محمد عبد هللا1754211921214041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيورود فالح تركي صالح1755191922159031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيعبد هللا طالب علي عواد1756191921090012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاالنبارادبيمحمد غازي احمد مطلك1757191921283011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار426.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيشيماء نشوان قيس امجد1758191942370151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار425.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيهناء عبد الجبار سعيد عبد هللا1759191942154036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار424.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيميمونة صالح احمد عبد الجبار1760191942173060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار419.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيهمام جاسم محمد سعيد مخلف1761191941001107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار418.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقيقيصر سلمان إبراهيم سلمان1762191951078012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار410.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيبلقيس خليل ابراهيم ثابت1763191952198005

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار380.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيعلي احمد رشيد علوان1764231921011058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنباراحيائيعلي مزيد خلف عطيه1765191941045012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار510.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد ابراهيم حماد هالل1766191941007149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيمريم صباح نجم عكلة1767191942218023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار503.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائياية حميد عباس فرحان1768191942224010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار499.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيرفل محمد متعب صايل1769191942163025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار499.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيرقية ياسر خضير ذياب1770191942173024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيطيبه رائد هادي خضير1771191942383112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيزياد ناظم عبد هللا احمد1772191941065018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0ثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطةاالنباراحيائيسجى عباس عبد ظاهر1773191942308007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار490.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعوض يونس حمد مخلف1774191941007136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار488.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمنار علي خميس حماد1775191942383156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار485.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيالهام عقيل صبحي رشيد1776111942135001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار482.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيهدى حمدان هويت سالم1777311942054063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار474.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد سعدي مشعل نايف1778191941026054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار474.0ثانوية التكاتف للبناتاالنباراحيائيطيبه إبراهيم علي نهار1779191942231003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيمحمد ناصر داود فياض1780191941071093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0اعدادية التقدم للبنيناالنباراحيائيخالد سرحان جياد غزي1781191941062010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار450.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيدنيا داود سليمان احمد1782191942189060
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقيزهوة قاسم عبد ذيب1783191952162011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار429.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيفهد هالل جبر مزعل1784271951033035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار427.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنبارتطبيقيطيبه عبدالسالم كريم خلف1785191852137007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار415.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارتطبيقيشيماء صباح نجم عكله1786191952226006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار538.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيزينب عامر عياده مطلب1787191922241012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيمحمد طالب علي عواد1788191921090015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار469.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنبارادبيمعن محمد حسين حمد1789191921312006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارادبيزويد خلف محمد نايل1790191921065014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار441.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيصهيب قاسم حمد علي1791191921078023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار435.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيسهى قاسم مشرف ذياب1792191922156015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار420.0ثانوية قريش للبناتاالنبارادبيايه اسود مصلح طوكان1793191922158008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيفاطمة احمد عبد هللا لطيف1794191922188028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411.0ثانوية الرشيد المختلطةاالنبارادبيأيه خليل حمد جدوع1795191822273001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار410.0ثانوية االنتفاضة للبناتاالنبارادبيهاجر علي ابراهيم علي1796191922240011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار399.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبيايناس سعدون حسين عبد1797191922258005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار550.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيسفانة تكليف شكر محمود1798191942141011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن حامد علي محيمد1799191941360020

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيكمال حقي اسماعيل خليل1800191921053028

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار379.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيحذيفه مجيد حميد مخلف1801191921109019

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار412.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيرفل جسام محمد هزيم1802191952156012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار571.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيطيبه عبد الرحمن علي مطر1803191922188027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيهند عمر عبود عواد1804191922155022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيرحمه محمد عباس فرحان1805191922154005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيانعام عبد الرحمن حبيتر عبود1806191922159005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيغفران سعدي محمود سرهيد1807191922226009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيآيات خالد هالل مزعل1808191922159001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيساره نوري تركي عبد العزيز1809191922166016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيدعاء دخيل ابراهيم علي1810191922217007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيمريم طه عبد شرقي1811191922373013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0ثانوية مؤتة للبناتاالنبارادبييقين هالل عدوان فياض1812191922182020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار396.0ثانوية قريش للبناتاالنبارادبيايات باسم صلوي محمد1813191922158003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار393.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيتماره سالم ابراهيم عبد1814191922370035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيشيماء حاتم موسى حمد1815191942189106
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيرانيا ثامر جسام محمد1816191942229026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاالنباراحيائيسما اسماعيل عبيد صالح1817191942250009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائينبراس أحمد عبد هللا جاسم1818191942226098

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيسجى محمود حمادي مهدي1819191942195050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيياسمين يوسف رجه شرقي1820191942188156

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائيفاطمه خليل حمود دايح1821191942373019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيحنين مهدي صالح جسام1822191942226031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيدينا محمود نده عطيه1823191952183005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقيرفاه ياس ابراهيم حسن1824191852162006

كلية اآلداب/جامعة االنبار393.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيجعفر صادق فليح غزال1825101821022017

كلية اآلداب/جامعة االنبار390.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيسفانه عبد الغني احمد خضير1826191922164012

كلية اآلداب/جامعة االنبار384.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارادبيمروه احمد مهدي عبد هللا1827191922173016

كلية اآلداب/جامعة االنبار382.0ثانوية الخلد للبنيناالنبارادبيازهر صبحي سعود طه1828191921286001

كلية اآلداب/جامعة االنبار378.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيفرح شاكر محمود عبيد1829101922089032

كلية اآلداب/جامعة االنبار370.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيطيبه عمار حمود عبد هللا1830191922191022

كلية اآلداب/جامعة االنبار480.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيهدى صفاء كمال عبيد1831191942247031

كلية اآلداب/جامعة االنبار434.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيتسنيم عماد عباس صالح1832191942189046

كلية اآلداب/جامعة االنبار393.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيالخضر رابح عبد الحميد عبد القادر1833191851020012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0اعدادية المستنصرية للبنيناالنبارادبيمحمد غايب نايف السطام1834191921042022

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد دحام كواد عيسى1835101821150032

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار377.0ثانوية الدوالب للبنيناالنبارادبيخلف حسين علي حمد1836191921016003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيوالء عبد بديوي علي1837191952178041

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار390.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيعبدهللا ماجد محمود يوسف1838211951053005

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار378.0ثانوية الرافدين للبناتاالنبارادبيهبة طالب حماد حسين1839191922234014

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار375.0اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيخلف عبد فاضل منصور1840191921032009

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار370.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيجهاد اسماعيل محمد مهدي1841191922188012

كلية الطب/الجامعة العراقية683.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيصهيب شمسي ابراهيم محمد1842101941002024

كلية الطب/الجامعة العراقية680.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزينب هيثم حربي جاسم1843211942139094

كلية الطب/الجامعة العراقية679.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعبير عبد الرحمن حافظ راضي1844151942042077

كلية الطب/الجامعة العراقية678.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس محمد تومه حسين1845141942149076

كلية الطب/الجامعة العراقية678.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمحمد المنتظر ابراهيم محمد سلمان1846211941025023

كلية الطب/الجامعة العراقية678.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزهراء رشيد زبالة صالح1847211942143047

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية667.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيخطاب محمد حميد عبد1848111941018055
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية666.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مهدي جاسب سلمان1849141942145101

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية665.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى جبار فرهود حاشوش1850131942093131

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية665.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيأحمد شاكر محمود ابراهيم1851101941014003

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية665.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاتن شهاب احمد لطيف1852131942095018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية514.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيفاروق علي عيدان حسان1853261951014041

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسيف الدين زهير تركي محمود1854141951048024

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيعبدالعال صفاء حسين عبد1855211951038017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية609.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين عدنان حسن باقر1856111942080027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية597.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور صالح مهدي نجم1857111942217085

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية588.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيحذيفه جشعم دلف محمد1858191941066034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي محمد فتحي عالوي1859121941030141

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية532.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد كامل عمران عبد1860111951042034

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية582.3ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيلطيف خالد لطيف مطر1861141941046029

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية580.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائياقبال خميس عليوي مسعد1862131942118021

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية578.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمحمد فالح علي حسين1863231941051121

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية576.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف عمر رشيد حمود1864131941029026

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية510.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتقوى ثامر محي علي1865111952088001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه عالء حسين محمد1866121922118020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيعائشه عبد الكريم سلمان كاظم1867101922097025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيوداد احمد سمير رعد1868111922089130

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية549.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرغده عمر نجم عبد هللا1869131922098050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبييوسف عالء بدر سوادي1870101921016075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية543.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي نجم عبد قاسم1871121921009181

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيثماره حسن منديل صدام1872141942123001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية541.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء علي عبد الحسن غليم1873111922117022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى عمار ثامر روكان1874111922071057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جميل عبد الهادي فرحان1875131922074029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيحسن كريم محمد زيدان1876211921079011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية465.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبينرمين مهدي ابراهيم رجا1877131922074057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه فاضل عباس نجرس1878111942065156

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية514.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيعلي عباس فاضل عباس1879101921203082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية505.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيكرار علي داود محمد1880211921028015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية505.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد فخري شمس روكان1881141921038149
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية504.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ رياض خليل يعقوب1882111922105073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيسيف جواد كاظم حاتم1883151921003045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد جاسم طعمه جبر1884111921057035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى اياد ضياء عبد  الرزاق1885131921030063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائينمارق فرحان شالل فرحان1886101942110086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية432.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء خالد عبد صالح1887101942119042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية429.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد فاضل سعدي حمود1888101941008032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية428.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل عبد المهدي عبد الستار صمد1889141942142011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية415.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك محمد زيدان عبد الكريم1890141952145008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية412.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد صباح خضير حسين1891111951004014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارادبياسامه جبار بندر علي1892191921304007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0ثانوية ابن سينا للبناتالكرخ الثالثةادبيصبا جاسم محمد شهاب1893121922128014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيبالل حيدر موسى جباره1894141921061011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمهدي هاشم محمد يعقوب1895131921008174

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية463.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء فؤاد نصيف جاسم1896121922080011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمهند عبد الرحمن شكر حمود1897211921014091

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيليث سليم نجم عبد1898111921181105

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحاب ياسين جاسم لهمود1899111942121027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي جاسم عبد هللا1900121941022041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد السالم نهاد عبيس عبيد1901111941026066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية431.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عبد الرحمن محمد محمود1902121941022130

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية425.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد القادر اسعد اسماعيل عالوي1903111941151031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية429.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد ضياء جاسم محمد1904111951006145

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0اعدادية بابل للبناتديالىادبياستبرق باسم مجيد خميس1905211922141001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيرباه احمد حميد زيدان1906131922073035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيلقاء محسن وزة سلمان1907111922067045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء طه عزيز حميد1908121922096003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عادل كاظم فايز1909111922102057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه احمد حسين جبار1910141922133059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حامد محمد معارج1911141922093035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيياسمين صالح حسن علوان1912111922071101

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد احمد داود مطلك1913121922101017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيساره عدنان حسن محمود1914111922121026
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيايات هادي محمد جميل1915101922110020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية453.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيزهراء قحطان جسام محمد1916101922097019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةادبيزبيده طه سلمان نجم1917141922151002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيهجران سلمان محمد سيد1918121922125138

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية446.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيشمس اسعد حنون محمد1919121922134103

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية445.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى احمد عزيز شمخي1920111922121045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية444.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه حسين علوان خلف1921141922100102

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيايناس علي حسن علي1922231822131005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائينوره محمد محمود عطية1923121942020118

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب قاسم حسين يوسف1924111942218074

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعليه قيس جعفر خالد1925141942196030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيمروه جواد احمد محل1926101952116039

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبييقين فراس عويد حمادي1927111922079055

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية400.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيعبير صالح محمد صبخ1928111922083028

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية426.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيميس احمد خليل ابراهيم1929131942086090

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سالم زاجي خيون1930141921028133

كلية اآلداب/الجامعة العراقية427.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيقيصر قاسم خضير حسون1931111921180138

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيدينا فراس علي هالل1932101922101018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبينبراس عبد الستار عويد حنفيش1933141922136076

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبينجاة جعفر محسن لفتة1934141922116036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين عباس عبيد خضير1935111921052022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيشفق عباس حسون رشك1936101922103015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية424.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيحسين محمد مهدي محمد1937131921019012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيسجى ابراهيم لطيف جاسم1938101922097020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0ثانوية الكراغول للبنيناالنبارادبيعثمان محمد مهدي صالح1939191921092010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيغانم حازم حليم محمد1940141921008083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية423.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيزينب جاسم سالم مراد1941131922118078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية422.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيشهد سالم محمد علوان1942101922099025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية422.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىادبيرغده موسى مجيد رشيد1943211922291021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية422.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيقمر سلمان كمون صالح1944141922067105

كلية اآلداب/الجامعة العراقية422.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيزيد حيدر سلمان حسين1945111921011025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن رياض عبد الستار حيدر1946141921176027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيعبد رفعت عبد حمادي1947131921002049
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىادبيتمارة علي عبعوب علي1948211922291015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية421.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عامر علي محمد1949111922114014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية420.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد ميثم محمد جاسم1950111921011060

كلية اآلداب/الجامعة العراقية420.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه حسين سلمان حمود1951121822125042

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيسارة خالد محمود فرج1952211922155049

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيسبأ نبهان اسماعيل احمد1953211922169015

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبينور رعد فاضل عبد الرزاق1954101922096070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيماهر رشيد حميد ابراهيم1955101921016054

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيوفاء داود سالم ياس1956211922155085

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبياسماء كاظم وداي اجويد1957151922052002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم خضير عباس صالح1958111922101050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى علي مهدي حسين1959141921177173

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية413.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبياميمه وضاح قيس عبد الرزاق1960201922125008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية411.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيفداء الزهراء ستار هاشم موزان1961141922072095

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية409.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك عماد ياس خضير1962111922108089

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية409.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبييوسف عبد الجبار عبد الكريم سلمان1963141921210123

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية408.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه زهير تركي محمود1964141922143044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية407.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء كاظم ناصر حسين1965141922099041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية407.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبينادية فؤاد علوان حسون1966111922077040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية406.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيعذبه هادي شالل حبيب1967131922079040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية406.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبينور علي عارف يحيى1968141922141007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية405.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي جميل نصيف جاسم1969111921015066

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية405.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا سعيد هالل اسود1970111921021064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيمريم محمد ناجي خضير1971211922262015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيأحمد خالد حوران مطر1972231921073002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعمر هيثم عودة ماهود1973111921180135

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية403.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمرتضى احمد عبد احمد1974211921014079

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيبراء وليد طعمه فارس1975191922370029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية400.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيامير سمير ثائر عطشان1976101921018001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينور اسماعيل عطيه خضير1977141922079120

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية418.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر رزاق فؤاد عباس1978131841008082

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية408.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه صباح مرزه حمزه1979111942080126

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية393.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب عبدالموجود داود سلمان1980131952101010
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كلية األعالم/الجامعة العراقية478.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيايالف سعد سلمان جار هللا1981141922138001

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي وحيد شولي مفتن1982151921001105

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد محمد عون عمران1983111921015043

كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينوارس سعد رحيم عباس1984111922217070

كلية األعالم/الجامعة العراقية448.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيانمار هيثم كاظم حسين1985111921007012

كلية األعالم/الجامعة العراقية448.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى صالح جبر عبد الحسين1986121921009257

كلية األعالم/الجامعة العراقية447.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد ناطق خليفه سلمان1987141921027109

كلية األعالم/الجامعة العراقية475.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيخديجة محمد يونس خضر1988331942062017

كلية الطب/جامعة بابل698.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزينب غالي كاظم غالي1989231942100035

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسن حافظ جميل جاسم1990231941002047

كلية الطب/جامعة بابل696.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزهراء ناظر هادي عبدان1991231942102022

كلية الطب/جامعة بابل692.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعبد هللا طارق عبد االمير حسون1992231941021077

كلية الطب/جامعة بابل690.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبراء محمد هاتف عبد1993231942109017

كلية الطب/جامعة بابل681.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد هللا حيدر هادي عبود1994231941020189

كلية الطب/جامعة بابل676.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين رحيم مشكور شمر1995131942118046

كلية الطب/جامعة بابل676.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيابراهيم عادل ابراهيم محمد1996231941009001

كلية الطب/جامعة بابل675.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيعباس كريم كاظم عليوي1997231941059044

كلية الطب/جامعة بابل675.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائينور خير هللا علي عطيه1998231942126108

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء كريم جليل كريم1999231942088192

كلية طب حمورابي/جامعة بابل674.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيالحسن ناجي جاسم محمد2000131941020023

كلية طب حمورابي/جامعة بابل674.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيخالد احمد بارود كمر2001141941026030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل674.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغاده عدنان قحطان كاظم2002111942127043

كلية طب حمورابي/جامعة بابل674.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمصطفى محمد شهاب احمد2003211941002141

كلية طب حمورابي/جامعة بابل671.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبنين حيدر محمد جاسم2004231942109019

كلية طب االسنان/جامعة بابل662.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيزهراء موفق حامد محمود2005211942141039

كلية طب االسنان/جامعة بابل661.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد يوسف عبد هللا رثيع2006101941016010

كلية طب االسنان/جامعة بابل660.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب تحسين عبد الهادي علي2007231942096064

كلية طب االسنان/جامعة بابل660.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيزهراء فارس شكور محمود2008211942137065

كلية طب االسنان/جامعة بابل658.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيطيبه علي حسين ابراهيم2009211942138119

كلية طب االسنان/جامعة بابل658.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيعلي محمود جمال ابراهيم2010211941033051

كلية طب االسنان/جامعة بابل658.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيكرار حسين عباس فاضل2011211941002107

كلية طب االسنان/جامعة بابل658.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعلي حسين سليم عبد الحسين2012211941272147

كلية طب االسنان/جامعة بابل658.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيقادر صباح عباس محمد2013181941127030
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كلية الصيدلة/جامعة بابل658.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيكريمة هاشم كوثر عبد الحسن2014211942172040

كلية الصيدلة/جامعة بابل656.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف حاتم عباس حميد2015131941010196

كلية الصيدلة/جامعة بابل655.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائينغم قيس عبد حسين2016191942246099

كلية الصيدلة/جامعة بابل654.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيجمال رعد جمال فهمي2017101941008017

كلية الصيدلة/جامعة بابل654.0ثانوية مالك بن انس للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا عبد الرحمن رشيد محمود2018121941045023

كلية الصيدلة/جامعة بابل653.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرانيا محمود احمد جاسم2019171942231140

كلية الصيدلة/جامعة بابل653.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيانفال هاشم سليم موسى2020211942145019

كلية الصيدلة/جامعة بابل653.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيآمنه علي تركي عطيه2021231942130002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيزين العابدين حمزه مرزه عطية2022231951003028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقينور الهدى محمد كاظم كريف2023231952089021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيعلي حسن عليوي حسين2024231951031028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل456.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم عبد العالي محسن محمد2025161951075002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل441.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيمحمد عباس مدلول علي2026231951017071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحمد سعد محمد عليوي2027231941251015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل646.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيايه سعدون خليل ابراهيم2028101942095016

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل638.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيغدير عباس فاضل ابو خليف2029271942057141

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه حيدر جذول جاسم2030231942087262

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيدالل رحيم لطيف عبد2031231942087121

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل567.0االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيمصطفى حسين ايهم كاظم2032251941210009

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل530.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبنين مجيد عبد الحمزه هاشم2033271942058049

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل517.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسجاد نزار محمد مطلك2034231941020160

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيضحى ظاهر عباس جسام2035231942114089

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرانيا موفق عباس مجيد2036271942056119

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائييقين هادي خماط عليان2037261942087149

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن حيدر عبد الحسين عبد2038241941203043

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزاهر كاظم سالم عباس2039231941020134

كلية العلوم/جامعة بابل532.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيمروة حسن مهدي احمد2040231942148043

كلية العلوم/جامعة بابل531.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائينور صالح هادي عبار2041231942080125

كلية العلوم/جامعة بابل518.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيابتهال شافي حميد معيدي2042231942271007

كلية العلوم/جامعة بابل492.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيعماد اياد جاسم محمد2043211941042021

كلية العلوم/جامعة بابل483.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور هشام كاظم جبار2044231942271426

كلية العلوم/جامعة بابل481.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمود حسين عبد هللا حطاب2045111941025073

كلية العلوم/جامعة بابل480.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائينور الهدى جواد حسين حمزه2046231942127068
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كلية العلوم/جامعة بابل480.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيسجاد عباس حسين حسن2047201941001092

كلية العلوم/جامعة بابل438.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقينصير بشير جاسم جبر2048251951116045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيلمى عايد سالم لفتة2049231942106065

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور عوده ياسين جاسم2050151942046194

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل472.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيتبارك نوفل ابراهيم فرحان2051181942275021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل470.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيايه جمال محمد يوسف2052181942205013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم شناوه حسين2053231942090133

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي عادل كاظم علي2054231941021100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم عبد الواحد حسون2055231941006171

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل535.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيحسين عباس سالم كاظم2056231941025010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل525.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائياية عثمان حسن حسين2057231942158004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل514.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيقاسم جبار طعمة عمران2058231941052060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل499.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيطيبه علي عباس اسماعيل2059231942103065

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل498.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه علي محمد سعيد مهدي2060231942088360

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل497.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد يوسف عباس أحمد2061241941003267

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل437.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا رزاق نزار علي2062231951280007

كلية القانون/جامعة بابل533.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيحنين رياض محمد حسن2063231922125013

كلية القانون/جامعة بابل488.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيعبد هللا ناصر حسين فرحان2064231921055039

كلية القانون/جامعة بابل481.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيرونق عباس بهاء غزاي2065231922091011

كلية القانون/جامعة بابل475.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيمحمد سالم حمزه عباس2066231921031069

كلية القانون/جامعة بابل468.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمنتظر عون عبيد كيطان2067231921020082

كلية القانون/جامعة بابل468.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيحسن جميل عبد مكي2068231921049004

كلية القانون/جامعة بابل456.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيعبد الرزاق عامر محسن مزعل2069231921031042

كلية القانون/جامعة بابل451.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيعثمان خالد علي فياض2070231921031051

كلية القانون/جامعة بابل450.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيحسن علي حسين هادي2071231921003012

كلية القانون/جامعة بابل483.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيزينب صباح جهاد بخيت2072231942140037

كلية التمريض/جامعة بابل631.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار سعد كاظم مهدي2073121941043026

كلية التمريض/جامعة بابل630.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسين عماد ياسين عبادي2074141941027058

كلية التمريض/جامعة بابل619.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينور طراد محمد كريم2075231942089158

كلية التمريض/جامعة بابل617.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيفاطمه جياد يوسف علوان2076231942137046

كلية التمريض/جامعة بابل608.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم محمد اسماعيل2077231942087270

كلية التمريض/جامعة بابل606.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حسين عكاب عبد2078111942105058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيسجى شعالن عبد حمزه2079231922139017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل431.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيآيه طالب طاهر اليج2080231922115008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل430.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبياحمد ماجد جاسم محمد2081231921251015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل426.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر نجم عبد التاي رجاب2082141921031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا محمد طالب رشيد2083101921014042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعلي عز الدين احمد عبد هللا2084211921065061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيزينه مجيد ابراهيم كرحوت2085211922141025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل408.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبينور مصحب نايف داغش2086231922114048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل402.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيصفا عبد الصاحب حسن جبر2087111822060018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل399.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيخنساء خضير فرحان عداي2088111922075013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل398.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيبنين عجمي تركي حاجم2089231922082010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل394.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتالكرخ االولىادبيصفا عدي مشتاق شاكر2090101922124006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيضحى حسن هاشم خليل2091231942092138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد سرحان حسين عبد2092231951251017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل400.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيهيبت عبد زيد حسون محسن2093271852094048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل581.0ثانوية الشهباء المختلطةبابلاحيائيمسلم كطان زيدان ريحان2094231941229014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم خليف عاشور2095231942139027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل520.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيافتخار كاظم ابو دعيله محمد2096231942105008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل501.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيفاطمه رياض عبيد نبهار2097231942119204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل493.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيطيبه علي طالب كاظم2098231942130035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل478.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيعباس رياض علوان محمد2099251951052022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل616.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيآيات حسين خليل ابراهيم2100231922099002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبينور راضي حسن عبود2101231922126063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيزينب جاسم محمد كاظم2102231922093031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل483.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيأسالم علي ذياب سرحان2103231921043001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل470.0ثانوية حلب للبناتبابلادبيزمن محمد علي عسكر2104231922129003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيزينب احمد عبد العباس حمود2105231922160010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيفاطمه محمد عبد هللا مهدي2106231922205016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيضي جواد كاظم ديكان2107231922112016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل443.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيصالح حسن عليوي زغير2108231921032044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل440.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزهره سالم خزعل هادي2109231922098056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبياسراء حيدر جاسم محمد2110231922099004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيعبد هللا رحمن جبار جمعه2111231921004052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيمريم فاضل خلف عليوي2112231922115048
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيصباح صالح مهدي راضي2113231921170012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيعال طالب عبد الحمزه جاسم2114231942133009

كلية اآلداب/جامعة بابل388.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيبنين شاكر كاظم جار هللا2115231922092008

كلية اآلداب/جامعة بابل385.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار عبد االمير عبد هللا ضيدان2116111921029055

كلية اآلداب/جامعة بابل409.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعباس عبد هللا عبد دحام2117251851205065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيفاطمه خليل عبيد مرزه2118231922145041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيفاطمه غسان هاشم محمد2119231922120028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيورود رائد مهدي حبيب2120231922107043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعلي عطيه سلمان هالل2121231921200032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلادبيمحمد شاكر طاهر عبادي2122231921254064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيختام صباح كامل مجيد2123231922079011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيدنيا هادي مصحب خضير2124231922208006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل429.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبياحمد حسن علي عطشان2125231921061002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيشهالء عبد الحمزه جابر راضي2126231922178016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيفاطمة لبيد جعفر محمود2127231922093053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيفاطمه كريم ناجي اسمر2128211922098045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيايمان علي نعمه اسماعيل2129231922098016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيوصف عقيل خليل برهان2130231922113051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل415.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيهبه حسين علي عسكر2131231922178028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل412.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيزينب عباس سماوي عبود2132231922126037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل412.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيندى رياض صباح الدين محمد2133231822112027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمحمد علي فخري جواد2134231921052086

كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0ثانوية السهول المختلطةبابلادبيياسر محمد عبد هللا مهدي2135231821182017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل409.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبياحمد عباس جليل محمد2136271921003004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل408.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيحسين رياض عبيد عبيس2137231821170010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيسميه محمد جاسم عبد ظاهر 2138231922088025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل401.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيدرع عباس علوان مسير2139231921030012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيزهراء علوان منشد شالل2140231942125047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيهدى عبد االمير نعمه منصور2141231942117157

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيانتصار عبد الكريم عبيد ناصر2142231942117015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيروابي شاكر حسين نعيمه2143271942083038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل438.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائينور الهدى عامر ساجت فارس2144231942124105

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيبنين عباس خزعل عبد الساده2145231952100007
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيرغد علي عباس حمزه2146231952115010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل434.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيقطرالندى عبدالوهاب عويد عليوي2147231952149017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل394.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمروان عودة حسين عمران2148231921052093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل388.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيهبه عايد زباله عبود2149231922102035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل385.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيلينه حسن عباس عجزان2150231922091032

كلية الطب/جامعة النهرين693.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى عدي محمد كاطع2151121942112050

كلية الطب/جامعة النهرين692.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيزيد حيدر صادق عاشور2152261941001063

كلية الطب/جامعة النهرين690.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينب وضاح سامي فاضل2153211942140105

كلية الطب/جامعة النهرين689.3ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور زكريا عباس داود2154211942143120

كلية الطب/جامعة النهرين689.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيذو الفقار علي ابراهيم حسين2155121941031073

كلية الطب/جامعة النهرين687.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائياحمد سالم جبير داود2156191941004006

كلية الطب/جامعة النهرين687.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيحنين ضياء نافع عباس2157191942246024

كلية الطب/جامعة النهرين687.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيهاجر داود سلمان عبد2158211942097153

كلية الطب/جامعة النهرين686.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيزين العابدين نعمان عبد الغفور فواز2159101941026122

كلية الصيدلة/جامعة النهرين675.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه كريم علي صالح2160121942112177

كلية الصيدلة/جامعة النهرين663.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عمر طارق نعمان2161131942127003

كلية الصيدلة/جامعة النهرين661.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب ناظم عماره مهدي2162131942100063

كلية الصيدلة/جامعة النهرين661.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائياسيل محمد تركي مهدي2163131942079003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا ثامر احمد محمود2164101951020091

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين561.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب زاهر حمود حسين2165151952047027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيود رائد طارق ابراهيم2166101952116050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيمنتظر صادق حسن عبد الرسول2167101951018027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء قهار متعب عبد2168111952075013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين514.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى خضير كشموط صالح2169141951023110

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين472.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد شاكر محمود حسين2170131951005006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.1ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائينور نزار يوسف عبدهللا2171131942108074

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد احمد محمد حسن محمد علي2172141941009056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين599.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن اكرم امين سعيد2173131941020030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ هيثم احمد عبد2174101942101139

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين607.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر شوقي عبود ياسين2175121942105211

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين602.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عامر عبد الوهاب عبد الفتاح2176141942103042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين648.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينور عادل سعدون خطاب2177101942095084

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين647.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه محمد حمزه حمود2178141942067040
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيمنى فتاح عبد الرزاق عبد هللا2179171952292024

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين643.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيزينب قصي برهان عبد2180181942146016

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين635.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائيهند كامل حمدي عباس2181191942373025

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائياسعد صبحي خلف مبارك2182191941114013

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين645.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ثامر عبد حبيب2183121942105102

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين589.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد سامي حمادي جاسم2184111941049141

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين622.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانية عبد القادر كامل شريف2185111942100009

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين618.0ثانوية األمالي للبنيناالنباراحيائيزبن عطية عساف ناصر2186191941038006

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين596.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم سعد كامل سعد2187111942077058

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك ماجد دحام زغير2188111942114110

كلية العلوم/جامعة النهرين539.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيايات قاسم عبد جاسم2189101942084005

كلية العلوم/جامعة النهرين449.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الدينتطبيقيعلي محمد عبد الحسين عليوي2190181851346016

كلية العلوم/جامعة النهرين434.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيوسام حاكم فيصل هندي2191141951011076

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين519.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد عبد هللا طه جاسم2192111942073064

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين434.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عباس طارش كبر2193141951016098

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين646.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل طالل جاسم محيميد2194101942101049

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين643.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيبكر ثامر توفيق عبد2195131941001026

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين638.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مازن انطوان حنا2196111942104053

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين630.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين احمد راضي دغش2197111942065039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين625.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيسما طارق نصر مبارك2198101942110045

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين620.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء حسين عباس حسن2199111942127042

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين533.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور ثامر عزيز غالم2200111952088011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين505.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبه حسين عبد االمير علوان2201111952076033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين486.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور الهدى طارق عبد الخالق حمزة2202111952067044

كلية الحقوق/جامعة النهرين661.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيأيالف هادي محمد كاظم2203101922096012

كلية الحقوق/جامعة النهرين589.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ شكر محمود ذاكر2204111922118028

كلية الحقوق/جامعة النهرين587.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيزهراء احمد عبد الحسين كاظم2205101922117022

كلية الحقوق/جامعة النهرين558.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر عبد الواحد حسين علي2206101941006046

كلية الحقوق/جامعة النهرين484.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهاشم نزار هاشم جعفر2207111951008061

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين527.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه زاهد فخري رشيد2208101922118090

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين506.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيزبيده فاضل حمزه نجم2209101922091021

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين501.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هيثم سالم كاظم2210141921013104

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين503.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد القهار سعد عبد الوهاب احمد2211101941006029
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين445.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف احمد علي حسين2212131951014058

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين590.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه سالم امانه يوسف2213111922089102

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين549.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيديما باسل فاضل عباس2214111922061012

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين572.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي سمير ناجي مسعود2215111941049095

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين504.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مازن محمد جودت نوري2216111942105133

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين459.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيديمة سامر طارق بشير2217101952116012

كلية الطب/جامعة ديالى683.0ثانوية الحداثة للبناتديالىاحيائيخمائل عبد الرحمن عبد هللا صالح2218211942115005

كلية الطب/جامعة ديالى677.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائيسارة حيدر علو حسين2219211942224002

كلية الطب/جامعة ديالى676.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيروئيا خالد احمد حمدي2220211942145054

كلية الطب/جامعة ديالى676.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيرغد عبد الوهاب علي سلمان2221211942146020

كلية الطب/جامعة ديالى671.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائييوسف رميض اسماعيل مضحي2222191941111040

كلية الطب/جامعة ديالى671.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيعلي حيدر حسين احمد2223211941062036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى486.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيمحمد عبدالكريم ياسين عبد2224211951012023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى478.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيالهام رشيد خلف عبد2225211952098008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى542.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيبسمه خالد محمود شالل2226211952139008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى536.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيعبدالخالق سلمان محمود حسين2227211951065011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى472.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيغصون احمد حسن جاسم2228211952139037

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى495.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيعلي نجم عبد هللا عبار2229211951272098

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيحيدر سعد مجيد اسماعيل2230211951012010

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى477.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقينورس هاشم سلطان راضي2231211952098056

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى495.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيايه عماد ناجي ابراهيم2232211952166002

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيبراء فتحي حمداوي عبد هللا2233171951143021

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى456.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيلينا عدنان محمود ابراهيم2234141952149022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى570.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيميسم عبد السالم عبد الحميد لطوف2235211942102113

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى490.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىتطبيقيعلي عبد الكريم نعمان عبدالكريم2236211951081014

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيهاجر ليث صالح جاسم2237211942136109

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى468.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين فالح حسن كاظم2238111951058037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى546.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيغاده خالد محمود شالل2239211942098120

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى545.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيسجى كريم محمد كاظم2240211942172028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى479.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيكرار غازي عودة كشيش2241161951022067

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيمنتظر رسول ناصر حسين2242261951011059

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد كنعان علي سليمان2243181941151101

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيصفاءالدين نزار مصطفى محمد2244211941010043
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيهيثم عبود رحيم ثابت2245211941063066

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى527.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيسمر صالح هادي عبد علي2246211942138106

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيزينه محمد صالح عباس2247211942103029

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيشهد جبار حسين عباس2248211942132016

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيمريم عامر جامل عبد2249211942095046

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعلي صالح عباس بدع2250211941010065

كلية العلوم/جامعة ديالى545.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيآمنه جبار ابراهيم محمد2251211942147002

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيتبارك فيصل حسين علوان2252211942090053

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينب موفق محمود عبد هللا2253211942140102

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائينبراس دحام مزهر شاطي2254211942099091

كلية العلوم/جامعة ديالى530.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيعبير عدنان محمود حسن2255211942165057

كلية العلوم/جامعة ديالى528.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيمريم عبد الستار محمود سلمان2256211942094098

كلية العلوم/جامعة ديالى524.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيغفران حميد جاسم محمد2257211942147095

كلية العلوم/جامعة ديالى524.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيرؤى ابراهيم حسن قاسم2258211942120014

كلية العلوم/جامعة ديالى524.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيزهراء صالح رحيم رحمان2259211942135030

كلية العلوم/جامعة ديالى523.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد خالد ابراهيم احمد2260211941005141

كلية العلوم/جامعة ديالى516.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائياديار حسن سلمان داود2261211942097007

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيسهام طه عبد الرحمن مصطفى2262211942121081

كلية العلوم/جامعة ديالى512.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيرسل يعقوب ثامر محمد2263321942020031

كلية العلوم/جامعة ديالى507.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائياحمد مقداد عباس عبدالوهاب2264211941014014

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيمالك باسم محمد راضي2265211942135066

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين حسين نجم عبد2266141941011036

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيسجود فاضل حسن حسين2267211942139104

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيزينب رائد محمود شاكر2268211942099051

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينبأ سالم ابراهيم فرحان2269211942121127

كلية العلوم/جامعة ديالى498.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيسجى عبد العباس صالح حسن2270211942133029

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىتطبيقيعلي طارق عبدالرحمن عبدالعزيز2271211951018011

كلية العلوم/جامعة ديالى462.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيفاطمه مازن سعيد محمد علي2272211952140046

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيمنتظر عبد الرزاق عباس عبود2273211951206028

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىتطبيقياحمد حسيب خلف نجم2274211951015002

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيحنين طه حبيب فاضل2275211952098018

كلية العلوم/جامعة ديالى424.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيكوثر هاشم كاظم جاسم2276211952139041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى543.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيالحسين خليل علي شكر2277211921014012
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى533.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيفاطمة ناصر حسين علي2278211922102030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى517.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعبد المهيمن سالم محمد عبد هللا2279211921065056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى510.0ثانوية اور المختلطةديالىادبيكرار حيدر بندر عزيز2280211921211020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى549.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيأسراء متعب حمد ابراهيم2281211942178003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جادر ليلو عناد2282141921205032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى470.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزينب محمد زين العابدين مهدي2283211922155047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيزهراء سالم حميد عبد2284211922113010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عباس فرحان كرجي2285131942117201

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى415.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعلي عزيز علي محمد2286211951014074

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى473.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيشهد ثامر فاضل أحمد2287211942141061

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى453.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيعبير يعكوب ابراهيم جاسم2288211942121096

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى445.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعمر عبدالسالم عبدالوهاب عيدان2289211941003128

كلية الزراعة/جامعة ديالى385.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيأبو بكر حسن سلمان داود2290211841065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيانور منصور جواد كاظم2291211921077013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيعلي لطيف سعيد محمود2292211921272101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى488.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيشاكر مظهر شاكر خضير2293211921017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى480.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبينور سالم حميد كريم2294211922227013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيعمر هاشم علي كاظم2295211941248023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيسكينه عبد جواد كاظم2296211942094066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيفاطمه ستار جليل ابراهيم2297211942090139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى452.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيرواء عبد الرضا هاشم خلف2298211942098052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى448.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيجمانه عبد علي تقي عبد علي2299211842145025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى439.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيشروق خليل اسماعيل مهدي2300211942147082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى428.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء احمد عاشور احمد2301211942102040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيسيف سعد ناظم ماضي2302211851002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقياسماعيل علي عبد حمد2303211951001005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى458.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىادبيخضير عباس غائب عبد الوهاب2304211921278036

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيزهراء حسين محمد علي2305211922137012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى485.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيكوثر رعد نجم عبد2306211942140178

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى471.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيايه رشيد خلباص ابريم2307211942102008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى455.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيفاطمه نعمان ثابت محمد علي2308211942134076

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى452.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيفاطمة علي حسين اسماعيل2309211942093052

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى441.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيانتصار سلمان مرير مهدي2310211942172007
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى435.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقيمحمد مهدي دلبوح دليمي2311211951001016

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى434.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقياحمد محمد رشيد احمد2312211951272018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينبأ ابراهيم شمخي عبد2313211942094106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائيماريا عبد الرحيم حسين عجيل2314211942184025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيعال عمار صالح علوان2315211942146044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائياستبرق علي عبد مهيدي2316211942043003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيحسين جمال ابراهيم احمد2317211941008022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى496.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيورود هيثم محمد صباح2318211942098173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى493.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينب قاسم عبد هللا شهاب2319211942140098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى492.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء عابد ابراهيم جاسم2320211942098063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى490.0ثانوية المأمون المختلطةديالىاحيائيضيغم محرف عزيز حسين2321211941212007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى484.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدالخالق عادي ابراهيم مهدي2322211941003080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى478.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائينور صادق عبد االمير عصفور2323211942260010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى476.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيحمزه حسين ناصر اسماعيل2324211941264011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى473.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيمريم طالل حسين علي2325211942126051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى591.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمصطفى مثنى محمود إبراهيم2326211921013069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيمحمد محمود خضير جميل2327211921018033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى577.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيآيات ليث خزعل شبيب2328211922140005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى552.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيرقيه علي سعيد فليح2329211922097033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى552.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيافراح عدنان محمد عباس2330211922234003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزهراء عباس تركان محمد2331211922145033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0ثانوية الراية المختلطةديالىادبيايمان عبد السالم محمد ابراهيم2332211922021002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيزهراء جريان ابراهيم مدب2333211922093010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيسميه عماد ناجي ابراهيم2334211922166016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيسجى محمد احمد خالف2335211922259008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعبد هللا ابراهيم محارب ابراهيم2336211921023040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0ثانوية النهروان المختلطةديالىادبيرفل وضاح محمود خضير2337211922213008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيكوثر مثنى عبود حسين2338211922146054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية القدس للبناتديالىادبييقين صباح عباس بدع2339211922110111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيليلى جعفر صاهود سلمان2340211922125036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0ثانوية الجبل للبنينديالىادبيعبد هللا قحطان عيدان عبد2341211921036019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيرسل بهاء طارق احمد2342211922090015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيسجى اياد وليد نعمه2343211922146033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيمريم علي ابراهيم حسن2344321922020023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزمان هادي علوان ابراهيم2345211922133016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيصابرين عبد هللا سلمان هاتف2346211922145052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى479.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيسرى حازم سعدي كاظم2347211922129017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى476.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبينور منعم عناد محمود2348211922094037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار مزهر سعدون عناد2349141941028088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيضحى علي ابراهيم مهدي2350211942140144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيزهراء علي محمود حسين2351211942177021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى447.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيدعاء عزيز كريم جميل2352211942102029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى417.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيأمل حسن محمود علي2353211952166001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى516.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيرنين قاسم غفور ابراهيم2354211922134024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيرسل حمير فيصل كاظم2355211922097032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيرضا عدي رضا خلف2356211921018019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيشيماء حسين علي عبد الحميد2357211922232005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيعذراء عماد جدوع حسين2358211922217007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيريم عبد الكريم نصيف جاسم2359211922097038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيزينب احمد داود عباس2360211922117019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيجاسم حسين عبد الرحيم علوان2361211921010012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيريام كريم سلمان زيني2362211922230005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيزهراء علي احمد عبد2363211922230007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبينور عامر لطيف جاسم2364211922064017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيأياد عماد إسماعيل حسن2365211921238003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبيانسام مزاحم حسن علي2366211922175002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيسجا جميل اسماعيل عارف2367211922155051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيمروة حميد جواد عبد2368211922091081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيداليا صدام سرحان ذياب2369211922252005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبيندى سعدون علي درويش2370211922157022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيمحمد عادل محمد محيسن2371211921008036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيحسين عبود فاضل عبود2372211841042006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيمريم محمد فخري مهدي2373211942015022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيفاطمة صالح احمد نصيف2374211942165062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0ثانوية حاتم الطائي االهلية للبنينديالىاحيائيعبد هللا فؤاد حسن خلف2375211941082006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيزينب جواد كاظم خلف2376211942134044
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيمريم سعد ناظم ماضي2377211942145129

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيمرتضى فاضل مجيد حميد2378211941079046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيايات حازم ويس خضير2379211942208005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى415.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائينوره مانع حمادي جاسم2380211942292047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيمنى ياسين طه ياسين2381211942263021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيسرى مقداد ياسين مهدي2382211942094065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى407.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيغاده سلمان داود محمود2383211942217012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى403.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيهاجر شهيد عبد المجيد جاسم2384211942181026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى398.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيآيه طارق فتاح عبد هللا2385211942107003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعلي عمار خلف جواد2386211851014071

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى396.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمقداد جاسم محمد علي2387201951017039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى394.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيسيف الدين حميد قدوري درويش2388211951013020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0اعدادية تماضر للبناتديالىتطبيقيضفاف عباس طالب غايب2389211852091021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى390.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىتطبيقينصر هللا عبد عاشور سندان2390211851025026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى389.0اعدادية الفلق للبنينديالىتطبيقيعامر سامي عربيد خلف2391211951023016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيهناء عامر مجيد عبد هللا2392211922094041

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى455.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيفاطمة محمود محمد مسعود2393211922105023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى450.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيمروه حسن طه صالح2394211922112031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى450.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىادبيهدى بشير احمد لفته2395211922224007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيعلياء باسم صالح مهدي2396211922154023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيهديل نزهان فخري حسن2397211922238006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيحسين عماد عبد الرحمن سلمان2398211921013018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيسميه عبيد هالل سلمان2399211922115014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيهند عبد الحميد جلوب ناصر2400211922351004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيملوك عيسى عمران عيسى2401211922101044

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى401.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيعبدهللا نزار عبد محمد2402211941018018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيزينة باسم ضمد شطب2403211942170043

كلية الطب/جامعة كربالء682.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور الهدى سجاد شاكر عبد2404271942056387

كلية الطب/جامعة كربالء682.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيآمنه فاضل عبد العالي عبد الكاظم2405271942055002

كلية الطب/جامعة كربالء678.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب ناظم عبد العالي نعمة2406161942197012

كلية الطب/جامعة كربالء677.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس جمعه حران مغامس2407151941001057

كلية الطب/جامعة كربالء674.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عبد االمير جلوب ياسين2408141942117008

كلية الطب/جامعة كربالء674.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعماد محمد عطا هللا مشكور2409141941048073
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كلية الطب/جامعة كربالء673.4ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمجتبى رعد كريم علوان2410271941029032

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزيد عالء كوشي جاسم2411231941020139

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيغسان طارق صالح عبدهللا2412181941053025

كلية الطب/جامعة كربالء670.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم قاسم وهد داخل2413111942079068

كلية طب االسنان/جامعة كربالء664.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمعز نعمه حسين عبيس2414271941001353

كلية طب االسنان/جامعة كربالء662.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى سامي خليل ابراهيم2415131941005076

كلية طب االسنان/جامعة كربالء661.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيميس علي حسن يونس2416271942086030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء660.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيحيدر محمد شهاب احمد2417211941008033

كلية طب االسنان/جامعة كربالء659.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيميسره اسامه عابد صالح2418191942188125

كلية الصيدلة/جامعة كربالء658.3ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حسين عبد الرضا عسكر2419141941046035

كلية الصيدلة/جامعة كربالء657.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيعطيه ميثم شكير محمود2420211942139127

كلية الصيدلة/جامعة كربالء656.1اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عماد حسن عوده2421111941006050

كلية الصيدلة/جامعة كربالء656.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين عماد احمد بدر2422211941002046

كلية الصيدلة/جامعة كربالء656.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيميقات شهاب احمد حسين2423211942097142

كلية الصيدلة/جامعة كربالء655.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيمهيمن كريم نور الدين محمد2424131941045058

كلية الصيدلة/جامعة كربالء654.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم عصام كاظم خضير2425101942100098

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء522.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيمؤمل محمد علي محمد حمزه2426231951007053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء496.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيزهراء سعدون جبر مزعل2427271952112006

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء517.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقياحمد عواد جيجان بطي2428271951001009

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء465.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيدعاء عماد جابر حميدان2429271952112004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمنتهى عباس راضي خضير2430231942271381

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء641.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه عمار حسين علي2431261942132129

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء641.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب اسعد رحيم كاظم2432141942079057

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء رحيم حسين كمر2433221952143010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء654.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيزينب كاظم فانوس فليح2434271952069027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء631.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر محمود حميد فياض2435141951201120

كلية العلوم/جامعة كربالء616.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء مصطفى محمد صالح ولي2436271942056166

كلية العلوم/جامعة كربالء549.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيضحى عبد الساده الزم شكايه2437271942059097

كلية العلوم/جامعة كربالء525.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيغفران عباس فاضل عبيس2438271942086021

كلية العلوم/جامعة كربالء513.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد العباس جواد كاظم2439271942087123

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائيفهد محسن فالح فرج2440221941034014

كلية العلوم/جامعة كربالء483.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائياحمد ياس خضير عباس2441231941031014

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيضحى فائق حسين علوان2442231942095063
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كلية العلوم/جامعة كربالء442.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيسجاد سرحان علي ردام2443271951024037

كلية العلوم/جامعة كربالء419.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عبد الرضا منصور حسون2444271952069038

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيطيبه نهاد ثامر محمد2445321942020060

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء636.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد عماد حامد نجم2446231941020348

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء633.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيزهراء احمد حسن احمد2447181942232028

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيقمر هاشم حرجان كريجي2448211942117031

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء619.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيمجتبى عابد لطيف زاهي2449261941007072

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء614.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزينب عبد الخضر عبيد مزعل2450231942105037

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء613.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيزينه محمد اكريم محمد2451231942139031

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء613.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمالك صالح شهيد مهدي2452231942088415

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء588.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبنين ثامر عبد هللا عامر2453281942059025

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة شنان جلود داخل2454221942113217

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء556.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمحمد جواد عباس محمد2455221951035081

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء491.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيسجى حيدر محمد فاضل2456271952059044

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء440.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيفاطمة عباس جليل محمد2457271952067039

كلية القانون/جامعة كربالء553.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيامير عبد الزهره مجيد حبيب2458271921016012

كلية القانون/جامعة كربالء548.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيسلمان علوان عبد عون عذافه2459271921038049

كلية القانون/جامعة كربالء539.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبيعلي عبد الحسين كاظم جاسم2460271921025028

كلية القانون/جامعة كربالء529.0الخارجيونكربالءادبيمهدي عباس زنجار سلمان2461271921400046

كلية القانون/جامعة كربالء508.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيآيه خالد كريم يوسف2462271922088004

كلية القانون/جامعة كربالء456.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيكرار جاسم جبر شلش2463271951027045

كلية التمريض/جامعة كربالء628.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمهيمن رشيد جواد حمزه2464271941035098

كلية التمريض/جامعة كربالء622.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيبالل عبد الوهاب عبد اللطيف حمادي2465101941014021

كلية التمريض/جامعة كربالء615.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائياسراء عدنان صادق محي2466271942086001

كلية التمريض/جامعة كربالء601.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيفاطمه عباس فاضل محمد2467271942091120

كلية التمريض/جامعة كربالء590.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائينور باسم علوان حيداوي2468231942128064

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء489.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيمحمد كاظم حسين شكر2469231941027061

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء460.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل علي تبينه مكاري2470141941030049

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين زهير محمد علي عبد2471271941010046

كلية الزراعة/جامعة كربالء397.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيسحر خالد محسن كاظم2472231842079021

كلية الزراعة/جامعة كربالء391.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر محمد خضر عباس2473111841020068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيليث صادق هاشم لكن2474151921002147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0ثانوية الجبل للبنينديالىادبيحسين عقيل سمين ابراهيم2475211921036009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد رياض محمد عيسى2476271921003085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيمحمد فراس شدهان عباس2477211921255022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيعلي حسين علي شباط2478231921063037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعلي رسول طاهر عناد2479271921044091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيجعفر صالح علوان هريبد2480271921016019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىادبيايناس عباس هادي محمد2481211922294009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيحسن عباس حسين علي2482211921255003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيعلي خليل ابراهيم عبد هللا2483271921037019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيعلي حسن حمزه جبار2484231921073021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيعباس مطلك حسين شويش2485101921025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء429.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيعباس علي محمد علي2486211921028007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0ثانوية الحسن بن علي للبنينديالىادبياحمد محمد فاضل سليمان2487211921006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبياسراء صباح عواد عامر2488271922098002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء416.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيرسل عامر نعمه حسين2489271922051014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبينور اثير علي محمد2490271922066013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيتقى نصير محمود حميد2491271942062027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيعال رزاق فخري راضي2492271942091102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعباس مطشر شناوه وادي2493271941007069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد قاسم مريوش عودة2494271941001302

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء435.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيفاطمه عالوي عبد كاظم2495271942101030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعبد هللا حمزه سوادي عمران2496271941005125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد العباس عزيز جريو2497271942069084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء409.0الخارجياتواسطاحيائينبأ جواد كاظم صبيح2498261942401040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزينب مقداد محمد صاحب2499241942139090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيهدير حسن محمد حمود2500291942056137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيعلي حسين علي عبد الساده2501231951003044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء410.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيفيصل غازي سرحان عليوي2502271951030059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء407.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيفرح جواد كاظم نوري2503271952064068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد سعيد ابراهيم2504271942083024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء493.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيجواهر عامر رزاق شالش2505221942424038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيزمن محمد كاظم بريسم2506231952095009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعباس عزران دليل محيسن2507291951005054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء531.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيبتول كاظم جفجير خضير2508271952057014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء501.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيفاطمة عدنان فهد عبد الحسن2509221952163048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء498.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءتطبيقيفاطمه اياد عبد علي محسن2510271952107022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء497.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيياسمين اموري عبد هللا عويد2511271952091070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء558.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيحوراء كريم حسن حلو2512271922142021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيزينب حسين علي جلوب2513231922114023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيوليد قاسم عليوي حسن2514271921044155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيسيناء ناجح كاظم عبد2515271922081027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيحيدر عبد الجبار فرحان شعيبص2516271921038037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبينبأ ناظم حمزه عباس2517271922109068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيآيات كاظم عجمي محمد2518271922088002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبينرجس صالح جرد كاظم2519231922178025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء464.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيسراب عمار اسماعيل احمد2520191922369074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء458.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيمحمد جاسم محمد حسين2521271921006053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء456.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيزهراء لفتة يحيى عبيد2522251922068022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء448.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبياحمد حسام محمد رضا مالك2523271921031008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيزين العابدين علي طالب جابر2524271921003044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبييسر عصام ميزر عويد2525271922142060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء439.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيعبد هللا سعدون جبر مزعل2526271921022025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبيايات مهدي راضي محمد2527271922066001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء433.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيزهراء رعد لطيف كريم2528231922123013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمصطفى حسين عبيس حمد2529231921052094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيرعد مهدي جاسم محمد2530211921008019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء424.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمهدي ياسين هيل صخيل2531271921038145

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء376.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيساره حيدر عبد عون حسين2532271922088056

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء371.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيمصطفى احمد علوان خسباك2533211821237015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء406.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيميثم احمد خلف محمد علي2534131951015060

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء393.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبيكوثر صايل عليوي منصور2535211922260007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء386.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيوفاء خليل صيهود خنجر2536271922071065

كلية الطب/جامعة ذي قار679.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعباس زين العابدين عبد الرزاق ياسين2537221941058037

كلية الطب/جامعة ذي قار671.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائييحيى عبد الرضا كنان علوان2538221941002294

كلية الطب/جامعة ذي قار667.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد اللطيف عماد عبد اللطيف حسون2539131941001066

كلية الطب/جامعة ذي قار667.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيشهد عدوان داود سلمان2540211942136061

كلية الطب/جامعة ذي قار665.0ثانوية النبوة للبناتذي قاراحيائيفال محمد علي حسين2541221942205008
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كلية الطب/جامعة ذي قار663.7ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمرتجى ازهر عبد الرزاق عبد المهدي2542221941080035

كلية الطب/جامعة ذي قار663.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمروان طارق صالح عبدهللا2543181941053034

كلية الطب/جامعة ذي قار663.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيسرى ضياء عبد اللطيف رزاق2544241942119086

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار658.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهندباء احمد عبد هللا علي2545101942140028

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار656.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيهند فؤاد كريم عباس2546101942109106

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار656.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى خالد صالح حمادي2547121942106133

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار661.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيرشد جواد كاظم سدخان2548221942103072

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار660.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيحنين مالك خليل ابراهيم2549221942108007

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار652.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيزبيدة اسعد ذياب جاسم2550211942091076

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار652.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينورة حسين علي جاسم2551211942140213

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار527.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيرياح رشاش دبشي عسل2552221952175012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار640.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة حمود نايف عبد الكريم2553221942139144

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار629.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيفاطمه عباس عبد االمير عبد هللا2554281942063079

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار625.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حسب حسن عكله2555111942081016

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار629.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيايات اياد مهدي عجمي2556221952190005

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار627.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيزهراء احمد عبد العالي حسين2557221952162007

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار602.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قارتطبيقيتقى محمد شياع حسن2558221952178003

كلية العلوم/جامعة ذي قار544.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد رياض سالم جبر2559221941019007

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيغدير علي ناجي عبد العزيز2560221942134063

كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيحسن نجم دحام عفريت2561221941001023

كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيحنين علي شنشول عبد2562221942134023

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قاراحيائيهند خريبط وافي جوده2563221942202026

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار496.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيدرى طالب عبد العالي سلمان2564221942321046

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار480.0اعدادية الغراف للبنينذي قاراحيائيكمال كاظم جوان حسين2565221941022065

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار452.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفضاء فليح كشاش حسن2566221942323268

كلية القانون/جامعة ذي قار503.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيدعاء شناوه محمد جاسم2567221922388007

كلية القانون/جامعة ذي قار420.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيسراج رزاق مرسول مناحي2568221921005035

كلية القانون/جامعة ذي قار420.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارادبينبأ حسن محسن فارس2569221922392008

كلية التمريض/جامعة ذي قار634.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قاراحيائيمنار حميد عذيب جاسم2570221942187010

كلية التمريض/جامعة ذي قار620.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيباسم احمد شالش حبيب2571201941025011

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار448.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيمنى سلمان لفته جخيور2572221942143271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيستار ناصر فارس محمد2573221921086042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار406.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارادبيسجاد طالل عبد علي مهوس2574221921010017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار406.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيطارق عيدان فضاله عبود2575221921374019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمعاذ عبد الكريم خلف محسن2576221941072120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائيمرتضى احمد محسن غيثان2577221941312031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار415.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيرحمن سوادي عبدال عبد علي2578161851094034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار415.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيهناء علي عطيه بسام2579221852107035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار410.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارتطبيقيسجاد حسين سلمان حسين2580221951005016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيرمله ورور كاظم راشد2581221942128034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الرضا محراث خضر2582221942198015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيعلياء عبد الحليم جواد علي2583221942125187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيرسول ابراهيم جابر صخي2584221941099020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار475.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائياياد سالم مزهر جواد2585221941031014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار470.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيشفاعه رحيم خلف كايش2586221942321101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار470.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيسجى خالد حالوب باصي2587221942125160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار466.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيطيبه يحيى عبود معارج2588221942116031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد الكاظم كاظم ذرب2589221951013076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيايات محمد ناصر عبد2590221952105005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعلي عاشور حسين والي2591221951036067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار455.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قارتطبيقيحسين محمد حسين دخيل2592221951275006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار448.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيضياء مازن طعيمة جحيل2593221951040019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبينور غسان حمد حسان2594221922141014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيمياده جاسم ناصر حسين2595221922161026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبيزينب صبيح عليوي حمد2596221922141006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار422.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيمصطفى خزعل مطشر عفريت2597221921238038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيمحمد حسين علي عناد2598221941225035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتذي قارتطبيقيرفاء كريم عبد المحسن عزيز2599221952174003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار399.0ثانوية االبتهاج المختلطةذي قارادبيخديجة ضايف شعيوش علي2600221822215002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار480.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائياماني خضير عوض جخيم2601221942188005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيحنان عدنان عبد الساده محمد2602221942138016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار480.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقياطياف باسم حسين فيصل2603221952323004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار413.0الخارجياتذي قارتطبيقيرقيه اسماعيل عبيد نعمه2604221952401010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار377.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيهدى رشيد حميد سلطان2605221922108035

كلية األعالم/جامعة ذي قار408.0اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائيازهر رشيد جاسم محمد2606221941034003

كلية الطب/جامعة كركوك691.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد اركان قهرمان رحيم2607201941304114
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كلية الطب/جامعة كركوك691.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينشتمان فرزاد محمد عبد هللا2608201942345086

كلية الطب/جامعة كركوك686.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيايناس عمر كريم حميد2609201942160016

كلية الطب/جامعة كركوك682.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيتبارك خوالن خلف عبد هللا2610201942114015

كلية الطب/جامعة كركوك680.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيحنان عشراوي محمد صالح كرم2611201942134031

كلية الطب/جامعة كركوك677.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيآيات مرعي حسن حماده2612201942255001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك670.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيدالل فاضل محمد مصطفى2613201942160034

كلية طب االسنان/جامعة كركوك661.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائياسامة عبد الستار عنجاص مجيد2614201941005009

كلية طب االسنان/جامعة كركوك660.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيسلطان فالح محمد غنام2615191941067023

كلية طب االسنان/جامعة كركوك660.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيمعاويه ظاهر عبدهللا محمد2616181941067050

كلية طب االسنان/جامعة كركوك660.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيعمر احمد محمد عرنوص2617191941006040

كلية الصيدلة/جامعة كركوك661.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيامينه سليمان جبرائيل طه2618201942340012

كلية الصيدلة/جامعة كركوك659.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيرؤيا مكرم محي الدين محمود2619201942114023

كلية الصيدلة/جامعة كركوك658.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيديالف سامان طيب صالح2620201942331078

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك541.0ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكتطبيقياحمد بدر شاكر حمود2621201951014001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك501.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيحسين صالح خلف دخيل2622171951053006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك494.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيكرم فنر محمد انور عز الدين2623171951092026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك488.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعيسى عبد هللا عثمان خليل2624201951001060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقيعلي نبيل محمود حسن2625201951084017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك460.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعمر عباس عمر سعيد2626201951001052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك457.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكتطبيقيامل فيصل حسين صالح2627201952106005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك635.0اعدادية العبيدي للبنيناالنبارتطبيقياحمد سحاب محمد موسى2628191951024002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك633.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا طايس امهيدي صالح2629201951006032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك618.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسر مثنى خليل ابراهيم2630111951041022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك613.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيرشيد جبار وحيد ججو2631201951019027

كلية العلوم/جامعة كركوك573.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيايمان فالح محمود حمود2632211942109016

كلية العلوم/جامعة كركوك571.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائينور حامد محمد ولي2633201942149044

كلية العلوم/جامعة كركوك562.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيامجد علي دهرب مصلح2634201941211003

كلية العلوم/جامعة كركوك544.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيفاطمه محمد فيحان حسين2635201942152019

كلية العلوم/جامعة كركوك542.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائياحمد صالح علي عبدهللا2636201941261005

كلية العلوم/جامعة كركوك542.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيبيان روكان رمضان قنبر2637201942338008

كلية العلوم/جامعة كركوك540.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيعمر ستار محمد علي2638181941037037

كلية العلوم/جامعة كركوك534.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن فيصل احمد حسين2639201941001113

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكاحيائيأية حبيب يوسف زين العابدين2640201942136002
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كلية العلوم/جامعة كركوك528.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيجيا رضا فالمرز ولي2641201942124035

كلية العلوم/جامعة كركوك525.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيليلى سليم محمد أمين سعيد2642201952382022

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيحسين حربي كاظم راضي2643201951022013

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0اعدادية الطيبات للبناتديالىتطبيقيسجى ستار سبتي خلف2644211952178014

كلية العلوم/جامعة كركوك451.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيابتهال فيصل فاضل قاسم2645201952138002

كلية العلوم/جامعة كركوك437.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيمحمد كمال عبد الباسط محمد كمال بكر2646201851390070

كلية العلوم/جامعة كركوك434.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكتطبيقيديالن سروه ر محمد رشيد2647201952337005

كلية العلوم/جامعة كركوك432.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيمقداد فاروق عبد هللا محيميد2648191951011068

كلية العلوم/جامعة كركوك419.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعمر صباح عمر حمد2649201951259205

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيحنين حسين حميد حبيب2650201942149014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك491.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيرحمه نوري خلف شاهر2651201942139047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى علي محمد علي2652201941001290

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك465.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيامير فرحان ناصر حسين2653201941002006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك459.0اعدادية تازة للبنينكركوكاحيائياحمد فارس داود سليمان2654201941018002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك489.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيسراج ابراهيم خميس ثلج2655201921078045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيأرسالن محمد محسن جمعه2656201921255002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبيديانا رياض خلف حمد2657201922282042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبياحمد حسن احمد عكلة2658201921259017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك408.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد ياسين حمد خلف2659201921235045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبياحمد علي سليمان زغير2660201821207006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك535.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائياستبرق عرفان اكرم مجيد2661201942114001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيريحان ابراهيم حبيب حسين2662201941026011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبينوره محمد وهاب رحيم2663201822104027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك411.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيغفران زيد خلف سلطان2664101922118063

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك379.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيغفران رعد جدعان حسن2665211922137024

كلية التمريض/جامعة كركوك649.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائياسراء فاضل قحطان نايف2666201942117001

كلية التمريض/جامعة كركوك648.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمحمد مهدي عبد هللا خضر2667201941002041

كلية التمريض/جامعة كركوك641.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائياسامه محمود حسين احمد2668201941009013

كلية التمريض/جامعة كركوك635.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائياسيل تركي عبد حسن2669201942029001

كلية التمريض/جامعة كركوك634.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسجى احمد فليح حسن2670211942143063

كلية التمريض/جامعة كركوك615.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشاناز عمر علي محمد2671201942340069

كلية التمريض/جامعة كركوك614.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيتبارك حاتم هذال عبد2672211942177007

كلية التمريض/جامعة كركوك612.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيفاطمه احمد مجيد وادي2673181942182072
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك487.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد القادر عبود عطاهلل2674191941111034

كلية الزراعة/جامعة كركوك406.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيعالء نايف ابراهيم كريم2675201941023021

كلية الزراعة/جامعة كركوك391.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد حميد مجيد محمد2676201841304113

كلية الزراعة/جامعة كركوك400.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعلي حسين قادر عمر2677201951005023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيحسن خضر عبد المجيد معجل2678191921020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيمحمد ابراهيم حماده جاسم2679211921054045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك425.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيامين قادر محمود ابراهيم2680111921033017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك418.0ثانوية االخاء المختلطةالسليمانيةادبيمروه عبد الكريم محمد جاسم2681321922053002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك415.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيزينة سعد مراد علي2682311922038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك416.0ثانوية كنجان للبناتاربيلاحيائيهدى صباح صادق محمد2683311942048023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك408.0اعدادية الطيبات للبناتديالىتطبيقيحوراء رعد حمود جاسم2684211952178009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبيعبد هللا شهاب حميد عبد هللا2685201921036011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك426.0الخارجياتديالىادبيزينب مظهر صالح عدوان2686211922401016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك409.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيحنين خلف عاني ظاهر2687201922206004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك406.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبيرشاد شكر محمد احمد2688201921076013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكاحيائيليث احمد ابراهيم حسين2689201941051015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك423.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيمحمد خلف عيسى جاسم2690201941261059

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيايالف عزيز نوري وادي2691201952138013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيعبد الملك احمد حسين محمد2692201941219027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمحمود مجبل داود عبد2693211941033079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيهيفاء مروان حسين محمد2694201942106083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك510.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيمنال جاسم محمد بريج2695201942211007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك493.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيميسم سامي بكر احمد2696201942238024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمهند محسن علي حمد2697171941019099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك485.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيفاطمة بهجت كمال مصطفى2698201942145023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك483.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيكه شبين موفق محمد فرض2699201942364021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك482.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيعمر أحمد عباس فرحان2700201941017032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيمهى عبد رميض تيسين2701201942120041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك514.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيعباس عبدهللا محمد ياسين2702201951261016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيهدى مصطفى نجم الدين شمس الدين2703201952114051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك452.0اعدادية الطيبات للبناتديالىتطبيقيسبأ علي احمد خلف2704211852178018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك429.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيمجاهد محمود حسين احمد2705201951009038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيايمان عبد هللا ابراهيم عبد هللا2706201922108004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيهدى علي حميد علي2707181922181029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعبد المنعم عبد عواد عبد الرحمن2708201921016048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيعائشة فهمي علي محمود2709181922181018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيزهراء مؤيد شكور عثمان2710201922106025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك455.0الخارجياتكركوكادبيعامره احمد شالش حبيب2711201922401031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك451.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبينور عباس هجران زين العابدين2712201922148048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك449.0ثانوية رنجي المختلطةكركوكادبيسبع حسين ابراهيم علي2713201921237003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك448.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكادبيراجي ستار روضان سليم2714201821260103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيأسيل رفاعي نعمه عيسى2715201922106002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك437.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيسجى عادي مضحي محمد2716201922102031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك437.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبياخالص ابراهيم محمد كنج2717211922136002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك436.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيليلى علمدار جمال مهدي2718201922125040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك435.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيفاطمة عبد االله محمد شريف2719201922124029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك426.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيحسين خليل ابراهيم حسين2720201921007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيشيماء قحطان حبيب خضر2721201822148041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك421.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيشاهر غازي سعيد احمد2722201921078048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك416.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبياحمد فاضل عبد هللا صالح2723201821079010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك414.0ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبيمهى علي خليل مصطفى2724201922100014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك414.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعلي حازم علي عواد2725211921074052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائياحمد محمد احمد جدوع2726201941084012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكتطبيقيصديقه قاسم احمد هصالوي2727201952106016

كلية اآلداب/جامعة كركوك403.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيعدنان ثاني عليوي عوده2728201821079043

كلية اآلداب/جامعة كركوك402.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيحسين علي خضر امين2729201921203012

كلية اآلداب/جامعة كركوك400.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبياحمد محمد جاسم محمد2730201821076006

كلية اآلداب/جامعة كركوك388.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبيسوالنج نريمان فخر الدين براخاس2731201822330023

كلية اآلداب/جامعة كركوك382.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيزينه كريم اسماعيل علي2732211922234011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك498.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيسيف عامر حسين وهاب2733211921064011

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك399.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيمروه طه احمد محمود2734211922179068

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك398.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبياشواق ابراهيم احمد حسن2735201922261001

كلية الطب/جامعة واسط678.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسين عبد الكريم مزعل مزيد2736221941031034

كلية الطب/جامعة واسط673.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائياسامه ايوب يوسف علوان2737261941012017

كلية الطب/جامعة واسط669.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيحمزه محمود صالح موسى2738171941020037

كلية الطب/جامعة واسط669.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه قيس عطيوي ياسين2739141942072131
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كلية الطب/جامعة واسط669.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن رجب دانوك رشيد2740211941013067

كلية الطب/جامعة واسط669.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعلي غالب نجم عبد هللا2741261941012082

كلية طب االسنان/جامعة واسط660.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيعلي يحيى حامد عليوي2742261941044034

كلية طب االسنان/جامعة واسط658.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائياسراء حامد ابراهيم رجب2743191942185007

كلية طب االسنان/جامعة واسط657.5اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيعائشه حسين صبحي حسين2744131942117184

كلية طب االسنان/جامعة واسط657.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيحوراء رياض حمزه عباس2745211942160007

كلية طب االسنان/جامعة واسط657.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم فوزي خميس جدوع2746111942066055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيحسام هاشم عبيد حمزه2747261951027016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط563.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيصادق سالم ضعيف كامل2748221951098021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط469.0ثانوية الفتح المبين االهلية للبنينواسطتطبيقيحيدر طعمه هادي جبر2749261951057004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط620.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيبنين ميثم عبد الحسين عليوي2750261942143016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط447.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي بشير عباس صالح2751281951044076

كلية العلوم/جامعة واسط616.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزينب حسين صبر مالح2752261942143062

كلية العلوم/جامعة واسط540.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينور حسان مزهر محمد رضا2753261942088119

كلية العلوم/جامعة واسط503.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيوعد هللا صالح عواد طه2754171941015222

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط482.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك كريم شاكر ظاهر2755261942080038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط473.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيمالك خيون عبد هللا محي2756261942143108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط465.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيثناء ماضي مغير فضيح2757261942250063

كلية القانون/جامعة واسط516.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيزهراء رحيم علي حسين2758261922076008

كلية القانون/جامعة واسط477.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيعباس علي خضير محيسن2759261941005063

كلية الزراعة/جامعة واسط385.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيسجاد كريم جوالن خلف2760261951004023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيصفاء فالح منخي بادي2761261922086029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبياحمد حسين حسون كاظم2762261921033002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد مفيد زياره زايد2763141921012023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط439.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيايه كامل عكله عواد2764261922101003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط432.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيفاضل محمد جاسم دعيبل2765211921042031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيكميل عدنان حمودي عباس2766211921077102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط405.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيرهام جالل هاشم منسي2767261922081014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعلي حيدر عبد الحسن جبار2768261941028067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط435.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه قيس حسن وافي2769261942120190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط413.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوالء حسين عبد زوير2770141942136058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط412.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد حسن هادي سيد2771261941048069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط411.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقياحمد عمار زيدان خليف2772261951019005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط407.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيدعاء سعد فريح داوود2773281952078014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط395.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقيأحمد عبد الخضر خنجر بيدي2774261951202002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط493.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيامل فزع عبيد مطنش2775261942250030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيختام بزون لفته عوده2776231942077050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيرسل عابر طليع غالي2777261942075037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط468.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيعذراء سعد ناهي عايد2778261942108095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط436.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيموسى سلمان عوده طعمه2779221951374091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط429.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيطالل يعقوب بناي غنتاب2780161951355101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط428.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيجمال هميم ضايف ظالل2781241851039010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط561.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيزهراء حسن محمد احمد2782261922075010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيليث محمد جابر عبيد2783261921035075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيمهدي مانع متعب عبد2784221921090073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0اعدادية النور للبناتواسطادبيزهراء عبد هللا فرمان صكبان2785261922119026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيرسل عيسى رزاق ناصر2786261922086013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط397.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيامير احمد عبد الكاظم جاسم2787261921056008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط411.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيحمزه حاشوش دريب كاظم2788231821010030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط395.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبيمحمد عامر طالب عبيس2789231921035020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط395.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهالء رضا جسام حمادي2790141922122018

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط393.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيزينب جواد كاظم بديوي2791261922074026

كلية الطب/جامعة ميسان678.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائينور الهدى عباس رحيم مجر2792281942051100

كلية الطب/جامعة ميسان669.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرغد فياض محمد حسين2793211942145049

كلية الطب/جامعة ميسان666.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر احمد صمد عريبي2794121941001024

كلية الطب/جامعة ميسان665.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائييونس احمد عليوي حسن2795171941003135

كلية الطب/جامعة ميسان664.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيأيالف عمار صاحب عزيز2796211942095001

كلية طب االسنان/جامعة ميسان657.0االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيمهيمن علي حسين اسماعيل2797251941210010

كلية طب االسنان/جامعة ميسان656.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيندى حسين ناجي اسماعيل2798211942094113

كلية طب االسنان/جامعة ميسان655.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمينا سليم حميد حسين2799131942121158

كلية الصيدلة/جامعة ميسان651.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيزينه ياسر حميد ماجد2800181942161027

كلية الصيدلة/جامعة ميسان651.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيسعد حميد نيروز جبير2801261941019020

كلية الصيدلة/جامعة ميسان651.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيعمر احمد طالك علوان2802201941006040

كلية الصيدلة/جامعة ميسان650.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم عبد محمد2803171941018171

كلية الصيدلة/جامعة ميسان650.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف سعد نجم عبد هللا2804111942070016

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان650.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيفاطمه محمد جكليت عبود2805281942074048
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان649.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيسيف علي كعيد نعمه2806281951012051

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيعذراء قاسم علي شاطي2807281952077058

كلية العلوم/جامعة ميسان521.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيايالف أحمد خالد خضير2808281942063017

كلية العلوم/جامعة ميسان505.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيفاطمه كحامي عليوي رمح2809281952077070

كلية القانون/جامعة ميسان488.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزينب صبيح محسن جار هللا2810281922190038

كلية القانون/جامعة ميسان451.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيفاطمه علي محمد عريبي2811281922078031

كلية القانون/جامعة ميسان434.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبينور كمال غريب لفته2812281922091046

كلية القانون/جامعة ميسان508.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيفاطمة هاشم زبون محسن2813281942069048

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان387.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيغفران محمد جبار محمد2814161922174037

كلية التمريض/جامعة ميسان615.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمحمد علي ماضي كاظم2815231941060149

كلية التمريض/جامعة ميسان590.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيرسل جاسم محمد عبود2816281942080010

كلية التمريض/جامعة ميسان582.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة ماجد غافل كيف2817221942424147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان475.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعقيل مزهر شتال عبد هللا2818281921039037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان473.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيحيدر كريم هاشم عبد الساده2819281921005020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان431.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانادبيمصطفى جواد كاظم حسن2820281921016057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان433.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيحنين ماجد أرحيم داود2821281952069017

كلية التربية/جامعة ميسان549.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزهراء عبد الحسين عبد ربه عبد الحسن2822281922080011

كلية التربية/جامعة ميسان520.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيحسين محمد حسين حميد2823281921015022

كلية التربية/جامعة ميسان480.0الخارجيونميسانادبيعلي كريم شخناب الزم2824281921400020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0ثانوية كميت للبناتميسانادبينرجس واجد هاشم حمد2825281922067047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان417.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيايات جاسم رحيمه غافل2826281922050005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان406.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيتهاني مزهر لفتة بوحي2827281922051011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيحسين حيال راشد شالكه2828221941017022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائياية فخري خليف عبيس2829231942198005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيعباس زامل طاهر جابر2830281951018044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارتطبيقيعباس شاكر شدهان عبود2831221951020028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيزينه وائل رحيم جبر2832281952077049

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيحيدر حازم سوادي محمد2833281921005018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان437.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيزهراء حسين حسان موسى2834281922070027

كلية الطب/جامعة المثنى689.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائينور حسن نعمه جعفر2835291942050171

كلية الطب/جامعة المثنى668.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء حسين رسول عجمي2836291942052111

كلية الطب/جامعة المثنى665.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء جاسم محمد حاجم2837141942066030

كلية الطب/جامعة المثنى664.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيرقيه رعد كونه ظاهر2838241942108059
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كلية الطب/جامعة المثنى664.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيشهد علي عبدالحمزه ناعم2839241942094087

كلية الطب/جامعة المثنى664.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياميمه عباس حسن كاظم2840241942121027

كلية طب االسنان/جامعة المثنى661.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيزيد علي ابراهيم حسين2841191941040042

كلية طب االسنان/جامعة المثنى657.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيساره سالم لفته حسون2842241942169033

كلية طب االسنان/جامعة المثنى657.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيحوراء صاحب مزعل علي2843271942054013

كلية طب االسنان/جامعة المثنى656.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائيابراهيم محمد علي محمد2844211941088003

كلية طب االسنان/جامعة المثنى655.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيعلياء سالم علي رشيد2845211942098117

كلية طب االسنان/جامعة المثنى655.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد خليل محمود عبد الوهاب2846111941008041

كلية الصيدلة/جامعة المثنى652.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين عادل حسن حمادي2847251941012039

كلية الصيدلة/جامعة المثنى651.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيسالم حيدر حمزه وريور2848251941205139

كلية الصيدلة/جامعة المثنى651.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عبد هللا سعدون عبد هللا2849171941007121

كلية الصيدلة/جامعة المثنى651.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيرؤى سهيل محمود كاظم2850231942120062

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى520.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمهند رحيم هاني حسن2851111951151047

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى583.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي ميثم عبد الحسن عبد2852181941146020

كلية العلوم/جامعة المثنى546.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيخالده حازم غثيث مثور2853291942069010

كلية العلوم/جامعة المثنى510.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيامال فاضل راضي دهام2854291942160008

كلية العلوم/جامعة المثنى509.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيامل زغير لزام عجيل2855291942050020

كلية العلوم/جامعة المثنى509.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مؤيد محمد مهدي2856221942414102

كلية العلوم/جامعة المثنى505.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيقاسم حمزة خليف وهيب2857291941003203

كلية العلوم/جامعة المثنى490.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيرسل هاشم عطية دحام2858291942160029

كلية العلوم/جامعة المثنى486.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيسارة منصور كنوف نعيمة2859291942160042

كلية التمريض/جامعة المثنى646.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيسجود رزاق واشي فرحان2860291942051203

كلية التمريض/جامعة المثنى620.0الخارجيونالديوانيةاحيائيعلي عامر صكبان دحام2861241941400037

كلية التمريض/جامعة المثنى604.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائينهاد جميل ونان جبار2862291942071082

كلية التمريض/جامعة المثنى588.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيلقاء فاضل مجيد عاصي2863231942104055

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى542.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب جواد كاظم طاهر2864291942085081

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى485.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب رزاق كاظم عزيز2865291942085083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيصفاء مجيد عواد ناصر2866291921102023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى480.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائينجالء جمال هداد دحام2867291942069045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى463.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى شريف عبد حجام2868291851004192

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574.0الخارجياتالمثنىادبيايه  طالب  محمد  ناصر 2869291922401004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى564.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزهراء عواد كاظم سايب2870291922056026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيمسار لفتة خضير عاشور2871291922054124
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيعمران ازيرج عيدان عبد هللا2872291921101012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيفاطمه مطشر كزار حمد2873291922075041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى474.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيساره مطشر بريهي عواد2874291922063028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى453.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيسعد ساجت سالم فهد2875291921021035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى540.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيمنى شاكر فزاع حسين2876291942088062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى447.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين صاحب جويجي باخت2877291921017054

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى438.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسين عجيل عوض صويح2878291921009040

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى431.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء جاسم محمد كاطع2879291922057055

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى411.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيمريم بدح ثجيل كاطع2880291822070030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى437.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيمرام صفاء الدين عذاب علوان2881291942160066

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء486.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد عاصم يونس2882171951214002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء559.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيمروه ظافر يونس مدلول2883181942242139

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء536.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيسفيان عبد صالح محمد2884191941027014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء453.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيهبه هللا خالد فاضل معزب2885181952251042

كلية التربية/جامعة سامراء543.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيفاطمة سالم يوسف فارس2886181922120016

كلية التربية/جامعة سامراء463.0اعدادية البخاري للبناتصالح الدينادبيبان دهام شبيب دهام حسون2887181922245005

كلية التربية/جامعة سامراء417.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيعبد الرزاق سالم يوسف فارس2888181921120008

كلية التربية/جامعة سامراء408.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيمرتضى هاشم جبار سلمان2889291921109110

كلية التربية/جامعة سامراء405.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيقاسم عباس جدعان غافل2890211921038095

كلية التربية/جامعة سامراء404.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبياركان احمد داثان خليفة2891201821036010

كلية التربية/جامعة سامراء401.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيمريم اسماعيل طارق عبود2892181922180045

كلية التربية/جامعة سامراء401.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار جميل خير هللا مطر2893141921049063

كلية التربية/جامعة سامراء400.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيهيفاء فوزي ماهر جاسم2894181922269024

كلية التربية/جامعة سامراء483.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي فيصل منشد جاسم2895221941077101

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عبد الحسين حنون دهوم2896241941151002

كلية التربية/جامعة سامراء431.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيحفصه اياد محمد احمد2897181942250012

كلية التربية/جامعة سامراء440.0ثانوية سامراء االهلية للبنينصالح الدينتطبيقياحمد حميد يوسف خلف2898181951152001

كلية التربية/جامعة سامراء435.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيرسل فؤاد علي خلف2899181952242032

كلية التربية/جامعة سامراء422.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتصالح الدينتطبيقيساره جسام احمد مطلك2900181952157006

كلية االداب/جامعة سامراء379.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيصالح علي عبد علي2901211921065043

كلية االثار/جامعة سامراء394.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا فراس عبود احمد2902101921021026

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء371.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيامجد قاسم حسن محمود2903211821204004

كلية الزراعة/جامعة سومر397.0ثانوية النجاح االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه ازهر عبد الكاظم موسى2904221942195014
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر462.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيازهار بدر حميد علي2905131922094001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر431.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيزينب كاظم ناصر بدر2906221942198021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر426.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيناظم قاسم عبودي عايد2907221851063057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبيضحى علي حسين شكبان2908221922417015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر428.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيحسين عالء جواد كاظم2909231921007011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر415.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيشكران نبيل جمعه حسن2910221922116027

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء538.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد عباس خزعل عبد الساده2911231941002011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء625.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد ابراهيم جساب حمزه2912241941001227

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء587.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيهاجر حسين صبحي موسى2913211942143127

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء571.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى هاني سعيد عبد الجليل2914161942184307

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء564.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي أصغر حسين أحمد يونس2915271941154070

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء557.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيحنين هاشم عايد محمد2916211942113008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء554.0ثانوية حطين االهلية للبنينديالىاحيائيسجاد عبد الحافظ سعد محمود2917211941071005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء469.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقينمير اشنين خليف ابشيت2918241951039061

كلية الطب/جامعة نينوى681.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائينور سالم حسن محجوب2919171942242089

كلية الطب/جامعة نينوى680.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيامينه يونس ابراهيم يونس2920171942236012

كلية الطب/جامعة نينوى680.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا تموز محمود صالح2921171941144053

كلية الطب/جامعة نينوى680.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيحسن شعيب قاسم حسن2922171941124028

كلية الطب/جامعة نينوى678.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى عامر علي داود2923171941022164

كلية الطب/جامعة نينوى678.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيميسم احمد حسين محمد2924171942237184

كلية الطب/جامعة نينوى677.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيغفران محمود محمد احمد2925171942289137

كلية الطب/جامعة نينوى677.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيرنا سعيد عباس مصطفى2926171942236033

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى477.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيمريم عمر فاروق محمد2927171952321018

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى587.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد قاسم صالح2928171941008193

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيساره عبد الوهاب عبد القادر محمد2929171942315073

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى492.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى اشرف عادل طه2930171951227017

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى599.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب ميسر محمد نزال2931171942268078

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى524.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيقصي بشار شهاب احمد2932171951012112

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى562.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدالوهاب ادريس عبدهللا2933171941053018

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى511.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيزيد حسين محمد مصطفى2934171951084014

كلية الطب/جامعة الفلوجة677.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيغيث رياض مخلف عبد الهادي2935101941205077

كلية الطب/جامعة الفلوجة676.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد عيادة حمدان2936191941009144

كلية الطب/جامعة الفلوجة674.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه زياد طارق عبيد2937101942090016
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كلية الطب/جامعة الفلوجة673.0الخارجيونالكرخ االولىاحيائيمحمد حميد ابراهيم عوده2938101941400021

كلية الطب/جامعة الفلوجة672.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان حميد محمود عفن2939101942120021

كلية الطب/جامعة الفلوجة671.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيبالل حامد فريح محمود2940191941009068

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائينور كريم حميد خنيفر2941191942198070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة601.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيسماح رائد فريح خلف2942191942161030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة601.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيغفران نجيب مجيد علي2943191942173047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة597.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيآية حسين عالوي صالح2944191942246002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة589.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيخنساء عباس خليفه فرحان2945101942109034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة559.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائييقين عماد جميل سعيد2946191942163071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمختار رحمن زكم علي2947101941011081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة552.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيمروة صباح عطوان مطر2948191942229064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحسن عماد عباس صالح2949191941009092

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيرشوان ماجد فريح نواف2950191942245009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائييقين كمال عبد مهيدي2951191942173073

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة545.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيطيبه كريم عبد مبارك2952191942369208

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة539.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر عبد الرحمن نجاد كسوب2953101941035009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة489.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىتطبيقيأحمد مهدي عبد هللا سلطان2954101951024001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة467.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيبراء خالد عدوان عبد2955191952189004

كلية القانون/جامعة الفلوجة418.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبيعلي صالح عيفان خليفة2956191821034005

كلية القانون/جامعة الفلوجة417.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيمصطفى محمد عبد علي2957191921012043

كلية القانون/جامعة الفلوجة412.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبياستبرق خالد عبد هللا شنو2958191922369005

كلية القانون/جامعة الفلوجة410.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيمحمد جمال عبد الرزاق عبد الوهاب2959191951104035

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة554.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايناس ابراهيم حسين سليمان2960191942189027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبينبأ محمد سعود صالح2961191922258023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيتغريد فؤاد يوسف سلمان2962101922099012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيمصطفى خميس أحمد عبد2963191921104037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة412.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيزامل ياس خضير عباس2964101821024033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة412.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارادبيأمجد عبد مخلف سالم2965191921043003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة405.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيعبد العزيز ممدوح عبد الكريم عودة2966101921156026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة405.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىادبيحوراء ثامر فيصل حسن2967101922125004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيعمر فاروق عبيد محسن2968111921150052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيسرهيد أيوب سعدون سرهيد2969111921166013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة393.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنبارادبيباسم محمد نوار جاسم2970191821312001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيمحمد جمعه عبيد جاسم2971101921024046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة487.0ثانوية الحرية للبناتاالنباراحيائيبراء حسين عبد حمادي2972191942192011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة381.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيامال طه عبد هللا حرفوش2973191922188006

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيعيد عبد طلك فاضل2974191941060021

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا منتصر جبار غانم2975111942105138

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسيل غانم بجاي فليح2976141942117004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى وسام ناجح اكريم2977251941031788

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد عايد سالم لفته2978231941020338

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيسجاد جواد رمان حسين2979231941002104

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين طالب يوسف كاظم2980251941031199

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية655.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيزينب عدنان ثابت محمد2981191942201015

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية653.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيساره ايدن حسين رفعت2982201942101020

كلية التمريض/جامعة تلعفر611.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعبدهللا حسين خلف داود2983171941025072

كلية التمريض/جامعة تلعفر575.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائياضواء محمد امحيل سليمان2984171942041007

كلية الزراعة/جامعة تلعفر394.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيجنان فالح حسن عباس2985101942136014

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز586.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر مطشر ارحيم راضي2986161951094042

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز598.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمنتظر حبيب سالم عبد هللا2987151951005128

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقييوسف أحمد يوسف عبد الوهاب2988291951002131

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز627.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقينبأ نزار عبد السالم حاتم علي2989161952145038

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز612.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب صباح محمد محسن2990161942165225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية413.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيعلي خليل احمد رشيد2991171941067032

كلية التربية/جامعة الحمدانية438.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيبسمه جاسم محمد شريف2992171922291015

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيسراب سالم توفيق الياس2993171922244022

كلية التربية/جامعة الحمدانية396.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيمحمد شجاع محسن حمادي2994201921055051

كلية التربية/جامعة الحمدانية395.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىادبيمريم بشار شكر محمود2995171922327005

كلية التربية/جامعة الحمدانية550.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيدالل بسام حازم امين2996171942302050

كلية التربية/جامعة الحمدانية544.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيقادر عباس حسين عباس2997171941002053

كلية التربية/جامعة الحمدانية539.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيهيفاء محمود محمد محمود2998171942248060

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيخالد ساجد فتاح علي2999171941025040

كلية التربية/جامعة الحمدانية525.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقينور محمد علي حسين3000171952289067

كلية التربية/جامعة الحمدانية422.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيعباس فاضل يوسف زين العابدين3001171951352042

كلية التربية/جامعة الحمدانية418.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعلي محسن حازم احمد3002171951007085

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيام البنين عزيز كريم جوده3003121942107015
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية678.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيوحيد عامر وحيد ياذوح3004111941026131

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية677.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى حسن احمد معيقل3005121942107172

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد عبد االمير جبار كاظم3006251941031324

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية671.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيمصطفى رعد سلمان مسفوه3007231941011091

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية668.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهاشم ابراهيم خلف محمد3008111941016127

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية666.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمار ليث خماس عبد هللا3009141941016097

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية666.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرنده عماد ابراهيم مراد3010101942115076

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم صباح عزيز صلبوخ3011131942093103

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم555.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعذراء عبد الكاظم بريدي سعدون3012121942098074

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم551.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر سعد حميد غضيب3013141941015041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيرنا سالم عبد الرحيم علوان3014131942076013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائييونس اسود دهش حسين3015191941040121

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيحنين دريد شالل حميد3016181942276013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيلبنى صالح الدين عبد حسن3017101942090098

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم525.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن هالل عبد الوهاب محمد3018111941013008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم524.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرشاد خالد جاسم عليوي3019111941049050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم483.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىتطبيقيعمر عز الدين محمد فرج3020211951073010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم444.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيريحان محمد مطلك محمد3021211851053016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم429.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىتطبيقينبا عدي مشتاق شاكر3022101952223021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم489.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم عماد ياسين احمد3023101942100099

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم479.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيقيس نهاد عمران كاظم3024231941008157

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم473.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد المهدي قاسم سالم عباس3025151941071242

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم461.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأية حمدان عبد هللا محمود3026141942067004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم512.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عباس رزاق رهيف3027141942135051

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عباس فاضل جمعه3028111942127006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم482.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي داود سلمان ياس3029121941030124

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم476.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر خالد سعدون كاظم3030121941032029

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم461.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيهاجر احمد فاضل عبد3031231942158043

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم457.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيعال صباح محمد ياسين3032131942117187

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت566.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير ثامر اسماعيل عبد هللا3033111941049015

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيياسر عبد الستار عباس سرهيد3034121951031144

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت446.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيابراهيم عبد الرضا عبود علي3035271951010002

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت592.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا محمد شياع علوان3036101942129024
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيغيث مضر شهاب أحمد3037101941019118

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت501.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيات حسين محمد سريع3038121942094004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت490.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيزينب حسن عبد الجليل شريف3039231942108033

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت462.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمؤمل عبد الزهرة حنون حسون3040111941020082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيعمر فاروق فؤاد طه3041181941032013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيساره علي عبد خلف3042311942058030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائينهى عبد السالم بديوي عبد3043201942138121

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيرؤى طارق فيصل عبد3044201942121015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية555.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيفهد ابراهيم خليل محمد3045171941007179

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيكرار فخري سليمان سلطان3046171941364070

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعلي محمد شيت يونس محمد3047171951001059

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيإبراهيم يوسف حميد عاكول3048191941009002

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيرفل اكرم حمدي شيت3049171942302066

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيسرى عمار احمد علي3050171942273110

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.1ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيسارة ناصر محمود شاكر3051191942137036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية453.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد علي عبد الرزاق محمد3052171951011021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيمالك عامر ثامر ناصر3053171952290082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية462.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقينبأ رعد عبد المحسن محمد3054171952294076

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية458.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى خضر الياس خضر3055171951023199

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيمريم عماد برقي محمد3056201942117049

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيسجاد محمد علي حسن يعقوب3057171941124060

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيبكر شاهين خالد خالد3058101941020042

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائياالء احمد زكي حمد3059181942244004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيمالك راصد محمد صديق حسن علي3060201942154063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيمصعب وعد احميد صالح3061171941075034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيضحى سعد يونس عيدان3062171942285147

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيمنار السنا محمد محمد سعيد اسماعيل3063171942273151

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمريم يونس عيدان علي3064131942238016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا صالح سالم سعيد3065171941008188

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرحمه نصر هللا زيدان محمد3066171942235064

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيرحمه حسن حمادي يونس3067171942299032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحسن حازم طه جاسم3068171941011247

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيغفران حمد هللا علي عيسى3069171942277140
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيزهراء وليد صالح احمد3070171942280133

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيوسيم مهند غازي جاسم3071171941011363

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيضحى خالد محمد مجيد3072171942328033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائياسماء تموز محمود صالح3073171942291007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الكريم محمود عبد الوهاب3074171941161081

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيلقمان احمد سامي يحيى3075171941020099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد عامر عكله صالح3076171941008041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائينور دحام عبيد خضر3077171942234039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائياحمد مظفر نوري نعمت3078311941012006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء حازم هادي جوير3079171942328027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيساره سمير محسن علي3080171942232155

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيدالل احمد ادريس حامد3081171942285061

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمنال يونس احمد محمد3082171942232253

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيايالف سعد محمود عباوي3083171942267025

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيضحى فخر الدين محمد صابر علي3084171942305075

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد الباسط علي داود سلمان3085201941030070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائياحمد ابراهيم محمد سليم3086201941084002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائياحمد طارق محمود ابراهيم3087171941160010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزينب محمد صبحي عبد هللا3088201942334118

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0ثانوية االثير االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة صديق محمد مصطفى3089171942333003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0ثانوية القعقاع للبنينصالح الديناحيائيعمر محمد صالح هايس3090181941062017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور طالل احمد حسن3091171942232279

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد طاهر علي محي الدين3092201941311049

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيناريمان ابراهيم محمدغايب ابراهيم3093171942252092

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيفاطمه محمد يوسف مرزا3094171942252079

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيدنيا عاصم عباس علوان3095211942148018

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيرند عبد الستار علي محمد3096191942137029

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيثائر قحطان محمد عكلة3097201941001055

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد علي محمد علي3098201941001241

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيغفران رحيم عالوي حسين3099201942149031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائينجوى شعالن محمد شالل3100191942371060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيرافع الياس خضر عبد3101171941103024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائياسماء بشار علي مرعي3102171942315005

110 من 94صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019القبول المركزي 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعلي حسين عبدهللا احمد3103171941025077

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيهاله جمال الدين حسو علي3104171942291142

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمصطفى عدنان غفور عبد هللا3105201941013101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائياالء خلف محمد صالح3106211942178031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيطه محمد صبحي طه3107171941027055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياسماء خالد يحيى محمد3108171942288032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناالنباراحيائيعماد عدنان خلف هراط3109191941359031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية507.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائينورهان مصطفى خليل حمد3110171942251196

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية461.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمهدي صادق كاظم حسين3111211941087075

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس عبد هللا صكبان صياح3112241941211021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيمهند محسن خليل جمعه3113171841060063

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيحنان عدنان احمد قادر3114201942351019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيايناس كمال غانم عزيز3115201842134013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيساره ياسين صالح حسين3116201842154027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية قز فخرة للبنيننينوىاحيائيثائر عباس علي محمد3117171941175003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيأمير جرجيس محمود محمد3118171921018001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيوعد صدام محمد غثيث3119171941026271

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيزينب محمد عاشور محمود3120171942274079

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبيحسين خضر عبد عزيز3121181921012012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيحاتم رضا احمد حسين3122211821022012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية352.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيمروه ابراهيم شكور عزيز3123201922354039

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمصطفى صديق ابراهيم سلمان3124181921082065

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيايمان حمد محمود حسين3125181922242005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه ستار جبار محمد3126231942087266

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيضحى منعم شهاب احمد3127211942098106

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلاحيائيحسين جواد عبد علي حسين3128231941035006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيمريم محمد كاظم سلمان3129261942084037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيطيبه سالم مرسول مناحي3130211942143083

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيبتول سعد هادي حسن3131211942138024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيفدك صادق فرحان علوان3132271942081077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي احمد عباس عبدهللا3133211941005095

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفرات خير هللا حسين مزغور3134231942115130

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد علي جاسم محمد هاشم3135271941005238
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0الخارجيونالكرخ الثانيةاحيائينمير عبدالوهاب هاشم محمد3136111941400026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيساره ياس خضير عباس3137231942125055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيمحمد قاسم كاظم علي3138211941223031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية البشائر للبنينبابلاحيائيعلي حسين خليل ابراهيم3139231941028019

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين يوسف محمد سعيد3140251941031809

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد رشيد فاضل محمود3141121951005029

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنينذي قاراحيائيمؤمل كريم طالب عبود3142221941299020

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيسجاد علي هادي عبود3143241941035060

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين علي وروار حاشوش3144291941003085

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر كتاب كلماج سعيد3145241951031005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيعباس ضيف خليف عبد أيوب3146231921052049

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيعبد الحميد كريم كاظم محمد3147251951009065

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيصفا علي كاظم محمد3148231942088290

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائينور العيون اركان فاضل محمد3149211942105060

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيشهد زيدان حنتوش حمزه3150231942080081

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى عبيس ابراهيم كاظم3151231941250038

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيحسين جاسم محمد عبد3152271941034023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.8للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيسجى قاسم كريم هراطة3153241942109008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمحمد حميد ظفيري عواد3154231941051115

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى جبار متاني عيسى3155251941031768

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حيدر جابر حسين3156251941205381

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمالك رزاق شعيوط ازويد3157221942141224

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيارتياح حازم جواد كاظم3158291942085002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد نزار محمد حسين3159231941005170

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائينور الهدى عباس راضي شبيب3160231942115164

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزينب محمد حسن علي3161211942098073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء مصعب سلمان علوان3162271942089054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعهد راجي طلب مزبان3163221941098131

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعبار جبار عبدالحسن رحيل3164291941003143

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء عبد الحسن عبيد جبر3165111942080045

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيعذراء نؤاس خضر عباس3166231942119182

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشمس فاروق مهدي ثجيل3167251942096238

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيكوثر عباس هادي عباس3168271942147060
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائياحسان علي شاكر اسماعيل3169171941066001

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيسهاد عامر عطيه عبد هللا3170231942081046

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين هاشم جياد عبيد3171141942074032

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيهدى عبد االمير عوده حمزه3172241942111100

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب زهير محمد حمود3173221942412035

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيرنين ناهي نعيم عيدي3174221942413029

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائياشواق كريم هليل محمد3175261942139001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيامين محمد مذبوب مالجي3176291941007041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي كاظم معيجل3177221941313036

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيباقر رحمن عليوي صبار3178291941002027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386ثانوية ابن البيطار للبنينبابلتطبيقيحسين خضير عباس مزعل3179231951163002

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيفاطمه نجاح عبد علي داود3180271952088048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمنتهى سامي ضاري خادم3181111922150037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيكرار خالد عليوي ياس3182231821011091

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350ثانوية مأرب للبنينبابلادبيعلي قاسم عطيه عبد3183231821049022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقيعباس صبيح كريم جاسم3184261951044018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى علي محسن ربيع3185121942104033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء توفيق علوان فرج3186141942134025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريام احمد علوان حمودي3187121942089045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى654اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيهوازن غسان مصطفى محمد3188101942120148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى652ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عيدان حسين كاظم3189111942067121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى652اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد محمود سلوم فرحان3190111941024043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى652ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيبنين خضر محمد عيدان3191271942107008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى651ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حميد حسن خليل3192141942122008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى651ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه امين عبد الرحمن عبد الرزاق3193101942090102

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى651ثانوية السهول المختلطةديالىاحيائياسامة احمد خلف ابراهيم3194211941209003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيحنان مسلم جاسم دليان3195211942170018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى650ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء كريم علي عبيد3196111942146013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم عبد السالم سلمان دعاس3197111941058001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الغني قمبر علي درسن3198171941178002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيفاطمه كريم احمد حمزه3199211942133048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى648عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعلي عماد خلف شكور3200201941259199

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى648للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيعلي جواد كاظم ابراهيم3201131941025024
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى648اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائينورالدين كامل نصيف جاسم3202211941001066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى647ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عباس طالب محمد3203181942182073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيامير علي حيدر جابر3204241941018015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى647اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيعماد عبد القادر لطيف نصيف3205191941012032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى646ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيمناهل صباح كريم عمران3206231942095080

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيهدى راتب جميل احمد3207191942137085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيعلي ماجد هادي صياح3208211941031032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيسالم عبد الرحمن محمد خليفه3209191941106014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى645اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمجتبى علي كاظم عبد3210231941006148

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى554ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه ابراهيم صبحي بربوتي3211101942107039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى547اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ثامر خزعل صبر3212141942099033

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي عالء كاظم جاسم3213101951029023

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى644الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمعتز احمد عبد حسن3214101941002092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى641ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح شامل حامد مهدي3215131942099041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيطيبه محمد حسين سالم3216191942189115

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجوان عقيل كاظم جودي3217111942072032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيبرهان عدنان برهان محمود3218261951012001

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيآيه ياسر جبار سبع3219141942094005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي بالل محمد كاظم3220131941022041

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى520اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الحميد داود حميد داود3221111941021034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء جبار حسين عليوي3222131952107012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيزمزم جاسم عبد هللا وحيد3223211952156006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى456إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمر سعد كاظم جواد3224141951020050

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى448اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف رعد سلمان صادق3225101951013116

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488الخارجيونالرصافة االولىاحيائيمرتضى محمد حبيب خالد3226131941400034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيصالح ماجد صالح مطر3227151941001055

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى584اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار محمود عبد الوهاب عبد الواحد3228111942068094

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدهللا دريد فائق غفوري3229131941002057

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى447اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف هادي رشيد محمود3230101951017066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعلي عواد صالح مهدي3231131921014063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيايات رسول عوده مجفي3232151922054008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمة الزهراء جاسم كريم سلطان3233151922046054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عدنان حسن ابراهيم3234121921036012
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيرشيد سامي حسين صالح3235141821004026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيرانية وسام هاشم جاسم3236121922127039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيآمنة قاسم عبد الصاحب عباس3237121922102003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين جاسب مهتلف خلف هللا3238151922055010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء ليث تلفان علي3239111922094022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيمحمد حبيب مخلف فرحان3240261921156036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيسجاد عبد اللطيف عبد الكريم نصيف3241131921006033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيياس خضر احمد سلمان3242141921036113

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحسام سعد ضاري حسين3243101921208017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيوليد خالد حمود خليل3244141921015103

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيريم محمد عدنان معروف3245131922070031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيايات موسى سالم جاسم3246111922071005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيحنين طارق جاسم هوبي3247131922086022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيباقر حسن محمد ديوان3248131921024018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حسن فرج فهد3249141921037219

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيجنات محمد محمود عبد الرضا3250131922132011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيساهره علي حاتم محمد3251121922118033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى382اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك عبد الكريم حاتم علي3252131952131001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد علوان ابراهيم علوان3253121951025067

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيغيث رائد صبيح محمد3254101921016047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيايات عادل حسن شنان3255101922096010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيجنات اسعد علي عون3256111922100007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه وادي حسون حزام3257141922191059

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة زكي حازم موسى3258131922130031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس علي كاظم داود3259141921036037

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيراميه فراس جبار ضيدان3260131822109012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه الزهراء رشيد كاظم عيسى3261111922104060

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة عالء جواد علي3262111922109066

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيليث ستار جبار عبود3263211921010054

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبياصايل مشتاق حسين عباس3264111922104010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىادبيساره فليح حسن محمد3265131922281024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيضرغام حسين محمد حسين3266141921028094

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن طالب غافل عبد3267141821018018
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيعلي ستار عبد الجبار سلوم3268101821005039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد حاتم جاسم علي3269121951201004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيجنات صفاء فالح مهدي3270101952139003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى375اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد احمد علي رسن3271141951201131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسعد وائل سعد صالح3272141941064020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عدنان عبيد جاسم3273131941005048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفيده حسن جالب احمد3274111942079027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيحواء غضبان خليف حمزة3275211942262002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن محمد محمود حميد3276211941003085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيدعاء سالم بالسم حسين3277131942100034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر رافع خلف حمادي3278101941017069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيسناء سامت جبار زغير3279191942371035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنتهى هاشم جياد عبيد3280141942074140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه اكرم علي حسين3281131942131093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيندى جميل اعريبي سويف3282131942109037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى عيسى بك مراد محمود3283151942047160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب عبيد كريم حسين3284231942142142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيابراهيم محمد عبدالكريم جاسم3285211941003007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس قاسم بالسم خلف3286141942099078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي ثامر جاسم عبيد3287131941002061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيزينب باسم عبد غيدان3288211942181010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائياريج ميسر حمود نخيالن3289191942370022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حسن طارش حاتم3290151942054195

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيبالل سعد عبد زبار3291191941027007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيآنمار نجم ليلو عباس3292211942185002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزبيدة زيد عبدالرحمن زيدان3293131942108023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيبراق رياض علي حسين3294211942090046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحسنين رعد صالح مهدي3295181941006026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيمنال محمد رضا خلف3296101942105042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عامر عبدالحسين عبدالمطلب3297131941256042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيآيات احمد عبدالواحد عباس3298181942244001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار فاضل هاشم حمودي3299131942118250

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى سعد كامل والي3300151942050072
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء زهبر عبد خلف3301261942143050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حيدر شعالن عمران3302111942066031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائياسعد محسن علي حمد3303131941045005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبان جاسم محمد ظاهر3304111942110016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسناريا رياض عبد الغني حسن3305101942115133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيمحمد جادر محمد حسن3306181941105014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائينسيم خيري جبير مناع3307191941017017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينه عباس بدر ثجيل3308121942094153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حميد عبد هللا احمد3309171941015106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد عماد ضاري جاسم3310211941005149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعبد القادر سالم طالب شاكر3311191941020029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار نعمه تركي عطيه3312251941044271

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيغصون علي فاضل عزيز3313101942105033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعبير جبار احمد لطيف3314121942108048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيسديل احمد جاسم محمد3315211942138102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيزينب حسين حسن جواد3316181942275040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائييوسف مجيد حميد مطلك3317211941002161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيظالل راشد عزيز هالل3318211942263014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيقمر فرحان حسن سبتي3319211942097119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزهراء ماجد عمران حمود3320231942100028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمنه عدنان محمد درويش3321111942065004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائياكرم هاشم درب جرو3322121941024005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىاحيائيسيف الدين علي طارش حريز3323211941058015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيهاله عمار عبد الكريم اسماعيل3324131942132041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائياسماء عبد النبي وادي ساجت3325261942250017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطيف جاسم فيصل علي3326141941047073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حسن فرحان مطيلب3327131942093054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598الخارجيونديالىاحيائيحسين فارس كاظم حسين3328211941400017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف حاتم حسن عبود3329111941021087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر نعمه جلوب حسين3330121941007219

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيرنا محمد عبدالرضا حاتم3331181942275034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الجواد نعمه عبيد3332251942108151

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائييوسف مناور خلف عبد3333191941001113
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائيامين بشير خليل عبد الهادي3334191941018005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه قاسم خضير عجه3335111942113023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية االيمان للبنيناالنباراحيائيحمزه احمد ابراهيم عيفان3336191941063012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيسعد فالح ساجر حسين3337191941007069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمصطفى صبحي حمود محمد3338191941020060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائياالء شوكت عبيد فرحان3339191942195008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن ناجي خلف حمد3340191941011086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حسين عنوان جياد3341121942104022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير صبحي مهدي كاظم3342141942194124

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيوالء كريم محسن عبيد3343231942093153

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيفائزة فراس ددو جدوع3344171942280216

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرقية فاضل حميد راضي3345131942118089

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيبان صالح محمد عبد هللا3346181942140004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائيمصعب سالم دلف محمد3347131941350004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائياحمد قاسم مطرود حرج3348191941040008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائينور قادر خميس خلف3349191942188141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي أسامة كامل عمارة3350141941046015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحسين ميثم عبدالرضا محمد3351181941006033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيصفا محمد عوده ضاحي3352191942158042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيهدى قاسم مطرود حرج3353191942229084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيريم عبد الكريم صالح فرحان3354261942120085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى سلمان لفته عبد الرضا3355271941001335

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى غالي عالوي غالي3356141942111142

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء عز الدين محمد فرج3357211942139078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيامنة قاسم داود سليم3358191942137009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيعبد القادر حميد علي حماد3359191941070024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى مخلد ابراهيم احمد3360111941026120

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر معن عبد االمير ناجي3361141941047182

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائينبأ شامل مجيد رشيد3362191942173063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيأريج جابر علي حسين3363101942110002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي شاكر جباري صالح3364111941008036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جاسم عاصي مشتت3365151942050041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعلي قحطان جاسم محمد سعيد3366191941009193
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيقتيبه طارق يوسف مظلوم3367131941030092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران حسين علي باوه3368121942104037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيفاطمه هاشم مهدي عباس3369271942059106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء اركان عبد الرحيم3370131942086016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد مصلح سليمان حسن3371191941009028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعبدالعزيز فوزي مهدي حسن3372181941006057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتغريد محمد خلف جاسم3373111942110026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيندى علي اعبيس جاسم3374121942108059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عالء ابراهيم حسين3375131941031044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيشهد سعد عبد هللا حسين3376321942020053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرفل رسول حامد زيدان3377151942051044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمروه احمد حسين زيدان3378151942054229

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيشروق زياد عبد الرحمن رداس3379121942084027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيفاطمة حمزة مجيد حميد3380211942172038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحفصه حسن عرب حسن3381111942084047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر حسن واحد فاضل3382141941018171

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى عبد هللا قمر شخير3383111941156099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائياحمد محمد جبار سلوم3384191941013008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيسرى فؤاد كاظم حسين3385191942160045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيمحمد مزاحم جدوع عطيه3386191941010053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيمحمد حمود عطيه خلف3387201941025058

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر مخلد ابراهيم احمد3388111941026126

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد صفاء شكر علي3389111941024003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيسجى كاظم محمد علي3390231942095053

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسعيد عبد علي صالح3391191941009118

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيقتيبه عمار علي حمادي3392191941056024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد ظاهر احمد كايم3393121941032007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحبيب عوده ياسين جاسم3394131941250011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيعمار زهير حسين علي3395211941012081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيخديجه رعد فواز مهدي3396211942132004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيسلسبيل عباس محسن كاظم3397211942110045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزينب محمد محمود مهدي3398211942139089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائيميمونه عبد الرحيم حسين عجيل3399211942184026
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيلمى هادي كاظم اخميس3400211942138134

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيتبارك محمد عباس محمد3401211942107019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيساره عامر احمد علوان3402211942099056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيعلياء ميثم حافظ رشيد3403211942140157

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائياالء عباس صبر حسن3404211942099009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيالعباس عبدالكريم مسير علوان3405211941014023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيصابرين عدنان محسن فارس3406271942083068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائياحمد حسان صالح مهدي3407211941026002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيشاكر محمود سعدون حميد3408211941038024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيشهد سرحان حسن حسين3409211942226017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيسلطان علي عبد ياخي3410211941005063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيسميره نوري كريم علي3411211942248018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيفاطمه محمد خالد صالح3412211942137112

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائيهناء ثامر لفته دوح3413211942186031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد كاظم خالف اكعيد3414121941007181

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580ثانوية نوروز المختلطةالسليمانيةاحيائيفهد قحطان حمدان حميد3415321941044005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيكرار ستار عوفان غزيل3416221941023048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيزمن قاسم فالح خليل3417211942294043

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىاحيائيحمزه محمد فخري علي3418211941270016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيحسن عظيم فاخر عيسى3419231941034015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيضحى محمد احمد كرمن3420211942157029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيعذراء عبد الكريم محمود جعفر3421211942098115

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيغفران طارق قاسم محمد3422211942090132

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيفاطمة علي موسى محمد3423211942093053

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيساره محمد داود سلمان3424211942147076

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيهيفاء حسين علي عجمي3425211942292053

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيزينب حسين سالم كاظم3426211942100045

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائيزينه محمد وهاب رحيم3427201942104012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيهند ابراهيم حسين درويش3428211942099106

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيفاطمه اسماعيل خلف ابراهيم3429211942178176

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيبركات شدهان عبيد عبدهللا3430181942105003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيامارة حسين هادي غني3431211942293007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيبنين عباس حسين مهدي3432251942170062
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائياساور سعيد علي حمد3433261942074002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينور الهدى محمد كاظم حسن3434261942075087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيايمان محمد هالل رجاء3435261942093004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين باسم محمد عبيد3436231941020085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد القادر محمود محيسن ريحان3437191941019047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيسجى ثائر حذر مسلم3438261942132105

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيتقي محمد تركي عطيه3439261942120053

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيتبارك سعدي عبدالحسين عباس3440181942205020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى611اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيامجد علي حبيب علي3441181941006016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى598اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن مؤيد نوري حسين3442211941033037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى588ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن رزاق منديل خلف3443241941208009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى575ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائياية انس مقصد عكاب3444101942140002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى515اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات حمود نافظ ظاهر3445151942080013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار عامر حاتم مجيد3446101942076045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوره عالء كريم محمود3447111942075080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل نزار هادي محمد3448111942070048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا احمد عوده علي3449101942120085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين سليمان خليف مطير3450141941028018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيرؤى ازهر عباس مطر3451101942089019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391الخارجيونالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى عبد حسين سعيد3452141941400033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران حسين محمد رشيد3453111942084133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيجعفر عدي رعد ياسين3454151951002017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا ستار جبار فيحان3455101951019069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر محمد سلمان فرحان3456141951016024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقياوميد قاسم عباس خزعل3457261951037001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيصبا عباس جواد كاظم3458191942369193

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم مزهر ياسر موزان3459121821034001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه عماد مطشر عمران3460111922072004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبياسيل عبد اللطيف حمد شهاب3461121922120001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيمريم معمر وفيق زبير3462131922112035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيروان حسام حبيب محمد3463111922112054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا عبد الزهرة جبار خلف3464111922136043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر نصيف علي حميد3465121922090069
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417الخارجياتالرصافة االولىادبياسراء قيس عبد الحافظ سعيد3466131922401003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيلبنى سعيد جبار محمود3467111922111074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عبد الباري شمال خلف3468121922134038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيشمس خليفه عبد خلف3469131922071053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيهند عدنان محسن علي3470111922073086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيمجتبى احمد عزت خليل3471121921002046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء باسم محمد سويد3472121922090006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه مولود خالد محسن3473101922120056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد شوحي نجر أزناد3474151921009180

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى حميد شراتي مذكر3475131821026069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ حسن هادي هاشم3476151922058083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد حيدر رجب عبد جاسم3477121922134106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيامنه محمد غضبان حمادي3478131922101010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيابابيل احمد مطر محسن3479101922096001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيصادق جمال جواد كاظم3480131821033013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر علي عبد الحسين جبر3481121921003023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل عادل عوده حسين3482121922102043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد جمهور زغير عباس3483151921004002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حيدر حميد عالوي3484151921010101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيزينب يعقوب شاكر شكر3485131922079028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس صالح مهدي مهلهل3486151921006058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيطه علي طالب عباس3487141921027058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد قاسم حسن رشك3488141921008103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيصديق ماجد ابراهيم عواد3489101921158009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيمرتضى حسين عبد الرضا صالح3490111921015102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد جاسم كريم جبر3491121921009006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينالكرخ االولىادبياحمد خليل اسماعيل خليل3492101921047001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء صالح حسن منهل3493111922095052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيكاظم ناظم عبد النبي عبد الحسن3494111821028043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيشيماء عبد هللا عواد علوان3495101922113054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيرسول حسن علي حسين3496111821001023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيريام خضير حمد عبد هللا3497111922121020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس جادر ليلو عناد3498141921174042
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر صباح عزيز صلبوخ3499131921012113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيهاجر حبيب محمد حميد3500101922101071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى وسام ابراهيم سليمه3501131922073106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى517ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه فاضل محمد علي3502111942096035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين محمد كاظم حسن3503141942086046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيأبراهيم علي خلف حمد3504101921014002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419ثانوية الخليل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيعلي سلمان جاسم عبيد3505101921210039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتغريد باسم حمدان مصطفى3506151922045020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيحسين شهاب احمد عبد3507101921011014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين رحمان جبار محمود3508111922106017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ مهدي جوده كاظم3509121922102106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيلبنى فاضل حمزه نجم3510101922091037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيكاظم علي حسين كاظم3511131921017070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عادل صبحي فالح3512111921028127

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيموسى عبد هللا كوار كطان3513141921028259

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا علي مهدي حسين3514141921177103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عبود عيدان مريح3515111921200094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيرغد مهند عبد الرحمن خليل3516101922091017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيبلسم كمال مصطفى عبد3517111922072023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيرواء يونس لطيف ياس3518131922091041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيندى رعد شريف طالب3519151922042094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى392اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيغفران علي صكبان سبع3520131822118120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم محمد خليل ابراهيم3521111922109076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيامنه حمدان نعمه جبر3522111922157005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس عبد الكاظم عبد الحسين جبير3523151921020068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيرشاد لطيف مهدي زمام3524141921024095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيعلي الهادي ضياء حسين عبد هللا3525131921030037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه محمد كمال اسماعيل3526101922101053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك سلمان محمد احمد3527141922067022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيحارث بالل عابد ذيبان3528261921203014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية البهاء المختلطةديالىادبيعبد هللا احمد حسين ندا3529211821203011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيآيه رياض كريم علي3530211922127001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعلي هشام صالح الزم3531131921017068
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيفاطمه عبد الرضا خفيف عاصي3532261822110037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى386اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيزيد نزار هادي محمد3533101821017029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى احمد كريم حسين3534131821252103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى385ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ عامر عبد الكريم مولود3535141922070089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى384مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحسين يونس عباس علي3536111921180057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى384اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيبهاء عبد الحسين مطر عطار3537231821011021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار حبيب هاشم علي3538151921015057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشه صالح محمود محمد3539111922068049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد عدنان صادق عباس3540111921012028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد صباح محمود احمد3541131921030056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل صالح عبد الهادي عبد الصمد3542141822099030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى380ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد محمود علي يوسف3543121921211002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيطالل علي سعد حسن3544141921037146

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى379اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيطه عبد الكريم حمود باقر3545121921009123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيسرمد صادق جعفر شفيق3546131821023032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينبأ سليم علي جواد3547111852065046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن علي عبد الحسن جاسم3548121921003011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الزهور للبناتديالىادبيزينب اسماعيل حسن كاظم3549211922113013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيتبارك عبد الحسن عبد الرزاق هوبي3550211922117005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414ثانوية الزهور للبناتديالىادبيطيبه محمد جاسم دعيبل3551211922113021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيعمر محمود عبد هللا احمد3552211921272109

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبينبأ سعد هللا محمد سعد هللا3553211922118024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398ثانوية االمال للبناتديالىادبيأيالف قاسم ذياب احمد3554211922153001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388ثانوية التضامن للبنينديالىادبيمحمد علي حسين عبد3555211921019022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387ثانوية الحسن بن علي للبنينديالىادبيجاسم محمد عبد الحسين هاني3556211921006012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيلبنى عبد العزيز ثامر شالل3557211922098050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381ثانوية عائشة للبناتديالىادبيمريم ظافر كاظم حسان3558211922101043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيكرار ظافر خيون كاظم3559211821014049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىادبياسماء محمود شاكر محمود3560211922263001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيحنين برهان ذياب محمد3561211822140020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيشاهر جواد خلف مصلح3562211921228015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيحنان احمد كاظم عبد3563211822234005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359ثانوية السرمد للبناتديالىادبيشهد ساجد خضير محمد3564211922157011
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقياحمد حسين انور محمد3565211851003003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيمنار محمد يعقوب شناعه3566261922110035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد خضير عباس سعود3567141921015078

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى371اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد قاسم حميد خلف3568121921047010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس علي خنجر محيسن3569151921074097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى380اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبييوسف وليد خالد احمد3570211921038150

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي غسان صدوان احمد3571131921008104

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى378اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سامي نظيف عكله3572131921002082

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبينور جاسم محمد عبد هللا3573131922098177

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى374اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن فاضل سيد علي3574141821037074

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى370اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيمالك الهدى رائد سامي رزوقي3575131922103084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى370ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد ضياء حمود ناهض3576111921203224

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا محمد غازي شكر3577111921059062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى369اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم عبد الزهرة عبود موسى3578111821007001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى366إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيهمام ابراهيم عبداللطيف احمد3579141821013160

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى364اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيساره براق وليد حسون3580131922073058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى363اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيعائشه ظاهر هراط علي3581101922120050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى363ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيغيث علي حميد حسين3582141921005061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى649اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء هادي حسن هادي3583131942070015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى583ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى جميل عباس علي3584121941001083

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية650ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور رعد حمود عطيه3585161942165464

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية644اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيمسرة عدنان شاكر عطوان3586161942150058

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى صباح سعيد مهدي3587161941094104

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية641اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيابراهيم امير احمد صالح3588201941011001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية640ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيسمر عبد العظيم جاسم حسين3589161942290059

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية639ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائينورا شميل صالح زغير3590161942243070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيمريم علي احمد صالح3591211942145130

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية639اعدادية االنام للبناتديالىاحيائينور احمد سمير شهاب3592211942135070

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية574ثانوية الطيف االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي نبيل مصطفى احمد3593161951430010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسرور معد حسين علي3594161952192024

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيمروة علي حسين مهوس3595221942136060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية418اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمجيد رعد غالب مجيد3596161851007091

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية417اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين جبوري احمد مكي3597161951353042
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيمحمد ناصر مغامس وادي3598281941042037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب اسامة كاظم صالح3599161942184131

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيبنين عبد الستار كاظم مزيد3600161942455004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سلمان خلف حسن3601221942396005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحسن عواد حنون جابر3602221941363091

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد ضياء عبد الحسين عبد هللا3603161941352008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيهيثم جميل فرحان نصر3604221941036306

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيشكران مجيد رمضان مندي3605281942069037

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر محمد امير حسين3606251941001229

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيحسين سعيد عبد ديوان3607221941026016

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيهند رهيف وادي مشري3608281942069068

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب عادل رويشد خلف3609221942153182

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيرسل اصفر ضمد نادر3610261942102046

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم صباح كندوح3611221942146028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيساره علي محمد ناصر3612221942101045

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيناظم مالح منور نجيرس3613221941092059

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية578ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي عبد النبي فجر3614221942141140

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405ثانوية البصير االهلية للبنينالبصرةتطبيقيأمير أسعد صالح داود3615161951412001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عبد الكريم عيسى بكر3616161852208030
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