
قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019القبول المركزي 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد705.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياحمد حميد مجيد صمد1201941399005

كلية الطب/جامعة بغداد698.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيلينا زياد قحطان رشيد2131942108057

كلية الطب/جامعة بغداد698.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائييعقوب قيس يعكوب يوسف3111941045044

كلية الطب/جامعة بغداد697.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيعلي االكبر واثق جعفر شاوي4131941236009

كلية الطب/جامعة بغداد696.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيسجاد كاظم عبد الحسن كاظم5281941032015

كلية الطب/جامعة بغداد696.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيآيه ظافر عاصي محمد6211942103003

كلية الطب/جامعة بغداد695.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء حسن عبدالهادي حميد7131942091013

كلية الطب/جامعة بغداد693.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيغدير يحيى كاظم حسن8131942236011

كلية الطب/جامعة بغداد692.1ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيامير عصام يوسف جبار9271941029004

كلية الطب/جامعة بغداد690.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمرتضى ياسين كريم جوده10241941168055

كلية الطب/جامعة بغداد687.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيالمرتضى علي رعد كامل حسين11121941001006

كلية الطب/جامعة بغداد685.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيسجاد مسلم حسين علي12221941003081

كلية الطب/جامعة بغداد685.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور احمد محمد عذيب13141942134158

كلية الطب/جامعة بغداد684.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيالحسن علي صاحب حمود14271941001031

كلية الطب/جامعة بغداد682.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عواد حسين ناصر15101941026253

كلية الطب/جامعة بغداد682.2ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر رعد حسن حسين16251941205384

كلية الطب/جامعة بغداد682.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيزهراء احمد سلمان جابر17241942088034

كلية الطب/جامعة بغداد682.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيسارا عادل علي قمبر18141942094084

كلية الطب/جامعة بغداد681.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيرتاج احمد سعدون درويش19231942114043

كلية الطب/جامعة بغداد681.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياالء فاضل عباس حسين20231942088024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد680.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد رمزي سعد الدين نافع21101941026020

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيجعفر اديب طالب كاظم22211941031012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد678.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيزهراء وصفي حرب جاسم23281942062030

كلية طب الكندي/جامعة بغداد676.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيامير علي جعفر كاظم24121941001008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعمار حيدر كاظم خادم25251941031532

كلية طب الكندي/جامعة بغداد673.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيصادق حبيب وسيل كاظم26241941001132

كلية طب الكندي/جامعة بغداد673.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه حسام موله عودة27141942074011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد672.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد الهادي علي غريب عبد28101941028054

كلية طب االسنان/جامعة بغداد683.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف علي عياش مهدي29131941016126

كلية طب االسنان/جامعة بغداد665.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبد الكريم مهدي جعفر30141942078057

كلية طب االسنان/جامعة بغداد657.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميس آوس طارق حميد31121942132013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد656.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيود نبيل لطيف صخي32221942412081

كلية طب االسنان/جامعة بغداد653.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة شوقي كريم هادي33221942128073
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد653.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم أياد جبار عبد هللا34131942070199

كلية طب االسنان/جامعة بغداد651.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهاله كاظم جبل عبيد35131942121176

كلية طب االسنان/جامعة بغداد650.8ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي غسان جواد كاظم36131941016072

كلية طب االسنان/جامعة بغداد649.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء ظاهر حسين خضر37101942117047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ مرتضى محمد كمر38131942131115

كلية الصيدلة/جامعة بغداد660.9ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عبد الكريم صبار محمد39221942421012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد656.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائياستبرق حكمت اياد مهدي40101942116005

كلية الصيدلة/جامعة بغداد654.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد عذاب هادي عبيس41231941251301

كلية الصيدلة/جامعة بغداد652.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيرهيف خضير عباس بدر42151941005055

كلية الصيدلة/جامعة بغداد648.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيولي حسين جهاد ظاهر43251941031877

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن عبد المطلب عيسى سعيد44141951171001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0اعدادية التكامل االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور محمد محمد جواد كاظم45141952130003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحسين عدنان عبد الحسين محمد46271951019013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيحسين رحيم روضان كزبر47221951042024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيابو ذر محمد كريم عبد48221951315001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعباس بالل صبحي رضا49131951015030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي تقي عالء عبد سلمان50151951015035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا سرمد احمد سلمان51121951015013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقييوسف عدنان محمد ابراهيم52181951040068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى فارس عبد الخالق رؤوف53131942091144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى وسام فالح حسن54161941084128

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيعلي جاسم محمد حمزه55231941013050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الهادي حرجان عباس56251941150311

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مقداد صالح مهدي57161951026085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد492.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار طالب صالح حسين58281951151536

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير عدنان هاشم زاير59151942047126

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس عبد الحكيم ناصر عبد60141942103051

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد601.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيزين العابدين صادق خلف عبد االمير61161951300024

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد475.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيكوثر ضياء علي عبود62271952091051

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى احمد صبيح توفيق63101951026113

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد476.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمجتبى مخلص حمدان درجال64281951012074

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد610.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب عالء حسين صاحب65231942271211

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد509.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد مصطفى عاصي مري66251951007191
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قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد483.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيكاظم عباس جعيب كيطان67131951002031

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب احمد حميد ابراهيم68121942093026

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا سهيل عبد هللا حسين69241941003148

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عبد الرسول عبد الستار مهدي70141951022011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد عقيل خليل يوسف71271851002210

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيمريم شاكر علي اكبر عبد الكريم72271952061025

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيابتهال محمد موسى علي73121952118004

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسما حيدر نعمه محمود74141942135030

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيروان هادي عواد دويج75221942412025

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حميد علي جبر76141942108021

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0ثانوية شهداء بلد للبناتصالح الدينتطبيقيساره ناجح حسن هادي77181952267007

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.3زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد باسل إسماعيل نجم78141941010061

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم فالح مهدي مظلوم79111842110089

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف الطف كاظم عوده عسكر80141941036016

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عدنان عبد هللا ابراهيم81161941007044

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر حسين علي حسين82121941007061

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمالك نافع نعمه فرج83151942054251

كلية العلوم/جامعة بغداد561.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب خالد حوشي مجدي84151942046097

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى عقيل كريم ناصر85131942070127

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران محمد حسن محمد86111942064067

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى مؤيد حسن حسين87131942117266

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى عطا محيسن حطحوط88151942055077

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء جعفر عريبي رضوان89111942118014

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى محمود سلمان محمد90141942196048

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي ناصر طاهر مناتي91281951151486

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحسن جاسم كاظم ايدام92141951003033

كلية العلوم/جامعة بغداد463.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد صادق علي هاشم93281951151030

كلية العلوم/جامعة بغداد433.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمقتدى قاسم محمد علي94121951025080

كلية العلوم/جامعة بغداد425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى اسكندر حسن عزيز95251951044158

كلية العلوم/جامعة بغداد420.0ثانوية المشرح للبناتميسانتطبيقيايه علي حنون حسن96281952072002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد461.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب محمد صادق مهدي احمد97121952122024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيندى عامر كامل علي98111942067142

كلية القانون/جامعة بغداد563.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيالحبيب أحمد حبيب خبط99101921004005
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كلية القانون/جامعة بغداد557.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيهيا حسين علوان شوقي100131922107141

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد440.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد كاظم سعد خلف101141922074093

كلية التمريض/جامعة بغداد633.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسجى امجد احمد ابراهيم102271942060216

كلية التمريض/جامعة بغداد625.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيحسين عماد مهدي محمد103131941210003

كلية التمريض/جامعة بغداد620.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمجتبى علي عبد الرزاق رسن104131941012126

كلية التمريض/جامعة بغداد596.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنان رعد سعيد عبود105121942231022

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد584.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف مؤيد رشيد سبع106111941058160

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد526.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيصادق عامر موسى عبد107241941016052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسن حيدر محمد حسين108121941001061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد412.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسن هاشم كاظم109141941208066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ابو العيس عواد عبد الواحد110141942070048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد406.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمود عصام عبد الكريم محمد علي111141941021158

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتطبيقيسارة محمود حميد احمد112101952076007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسنين عارف صادق لفته113141951022021

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيمجتبى جمال علوان شاهين114261921033049

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمؤمل علي حسين طابور115121921048097

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك قحطان عدنان خضير116121922134040

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيرضا يونس عبد الرزاق جاسم117291921014080

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيمحمد علي سعد عبد الزهرة عبد علي118121921033017

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي كاظم مهدي119141921019036

كلية اللغات/جامعة بغداد413.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيتقى حسن هادي خليل120101922076010

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم حسين عبد الجبار لعيبي121121922091026

كلية اللغات/جامعة بغداد396.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر ساجد سهل حاتم122151921005032

كلية اللغات/جامعة بغداد393.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه علي قصي مصطفى123101922117039

كلية اللغات/جامعة بغداد550.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر حسن حنون ناصر124221941372010

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا ميثاق فاهم كامل125131951005040

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الهادي مهدي مرزا علي126121851030062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيزيد اسماعيل خليل عبد127131921017037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىادبيايه حيدر عبد سلمان128131922115001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ عبد الكريم مجبل غالب129121922125127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيمجتبى حسين جبار حسن130211921026033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمجتبى محمد المي جياد131141921037237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد نديم محمد عبد الصاحب132121921048114
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد جواد كاظم جواد133141921029036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد مطرود مخلف صخيري134151921003110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام ابو العيس عواد عبد الواحد135141942070045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد علي محمد قاسم محمد136101941043081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىاحيائيعلي بهاء عبد الهادي كاظم137131941213002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد456.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيسنى فراس محمد شفيق138101942102045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد448.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي سعيد راشد حسن139141951036035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيعلي مرتضى هادي فالح140271851046084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد414.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد هشام ابراهيم محمد141121951025035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء ماجد طاهر علي142151942040056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكوثر عماد عبد زيد عاكول143251942084778

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيمهتدى عبد هللا حسين فالح144231941026030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رضا جسام كاظم سيد145131941012097

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينادبيزكريا مصطفى علي عباس146181921085015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبينمارق ابراهيم مجيد سلمان147121922127106

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيساره احمد عبد الرضا عبود148151922048076

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف آمير نوري حمزه149111921002075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفتطبيقيرفل عبد الرضا عبد المهدي مطر150251952057006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا علي حسين حميدي151111922112052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيشمس يعقوب يوسف طالل152261922110026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا فراس رحيم سلمان153111922109081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى علي شايع علوان154121922125128

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيحوراء اثير عبد الحسين فاضل155131922080016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيرحاب مظفر كاظم زاين156121922112042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبينور ذياب عبد المنعم عوده157111922081047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبياالء ثائر هالل كاظم158261922072005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبياشراق جاسم رشم اسماعيل159111922401006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد جواد عبدالكريم160181942176078

كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيآيه خالد كاظم جالب161151922056006

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيمصطفى عبد الرزاق جبار صفوك162121921033021

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0ثانوية الهدى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيرسل عادل عريبي عمارة163101922224007

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه محمد حداوي محمد164131922071068

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين حيدر حسن غني165141942097011
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كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيكرار عادل رويشد خلف166221941081052

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطادبيمرتضى رضا حبيب عبد167261921202028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء عادل حليحل حسين168111922076003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد384.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيسبأ خالد جميل خلف169111922105048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتكربالءاحيائيتقى جمعه عبد هللا محمود170271942145007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حيدر محمود علوان171131951003046

كلية األعالم/جامعة بغداد449.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيصابرين ظافر محمد عبد الرزاق172101922090024

كلية األعالم/جامعة بغداد440.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد طالب جبر محمد173141921048048

كلية األعالم/جامعة بغداد494.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيآمنه جاسم والي عبد174291942071002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0الخارجيونميسانادبيكرار محمد راضي مهاوي175281921400023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد387.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيمروه عمار جاسم محمد176121922090070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد409.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعبد هللا علي عاشور كريم177291941153182

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيحيدر محمد حسن موسى178271951154072

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيتبارك احمد حسن ناصر179261942093009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.3ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا محمد كريم مراد180141941046013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.2ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيإسماعيل معتصم إبراهيم إسماعيل181141941046001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى صادق راضي محسن182141942140153

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيجعفر علي جبير غاوي183291941002031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمنتظر احمد صالح خضير184231941009130

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيصبا سالم مرزوق مان هللا185221942417049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.8ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمحمد عباس جبتر حامد186161941003023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيعباس تعويض جوده حمادي187231941038034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد عبد العباس حسن188231941282097

كلية الطب/الجامعة المستنصرية666.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر علي بهاء حسين189121942117046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية665.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيزهراء جاسم حميد مهدي190181942236063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عالء سعيد محمود191251942062439

كلية الطب/الجامعة المستنصرية664.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيعباس باسم شناوي بريد192241941016061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية664.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيختام زغير نعيمه سيله193221942156043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية664.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمعتز ظافر جابر حسن194121941030223

كلية الطب/الجامعة المستنصرية663.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء فالح سهيل نجم195251942108085

كلية الطب/الجامعة المستنصرية663.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيعال طه عبد الصاحب عباس196271942065054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية663.0الخارجياتذي قاراحيائينرجس محمد عبد محيسن197221942401053

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية648.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي شاكر نعمه مزعل198251941205194
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية648.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيمروه يحيى منعم موسى199261942144049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية645.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائييوسف مثنى خالد حميدي200101941002100

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمنتظر طالب صالح حسين201281951151731

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيزهراء عمار عبد الحسن شمخي202281952063018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى حسين عيدان عمران203131951002047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي رضا عقيل هاني كاظم204281951009062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيحسن كريم شمر عبد هللا205261941012032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمضحي ضياء مضحي علي206181941149036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية464.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي رياض عميد جواد207141951023073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيزين العابدين منصور حسن عزيز208251951044052

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مرزة حمزة حمادي209141951015035

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىتطبيقيمصطفى غزوان مازن قيس210131951239012

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمنار ايهاب نعمان علي211141952105025

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيبالل ماجد نمر مكي212141951178005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيانفال علي بدر عقيل213151942040018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حسين عبد االمير عباس214141941017088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك طاهر عبد هللا هادي215141942086052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء ضياء عبد الكاظم حميد216131952093024

كلية القانون/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عادل حليحل حسين217111922076112

كلية القانون/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيليث زياد طارق منصور218121951025055

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبينور عامر جابر حسن219101922095064

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمحمد جواد احمد محمد مسلم220271921049110

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيآيات الضحى كريم محمد زامل221141822075001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيعلي قاسم عواد مطر222221921254029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين نزار حسن محيسن223151921013031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيصدر الدين حيدر جاسم حسين224151841007064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيياسر حسين احمد كاطع225141951021094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيليلى وصفي هالل كاظم226261922072033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيبهاء الدين ثائر هالل كاظم227261921041004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ علي حسن بدر228151942055114

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيباقر فائق جعفر حسين229231941029006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين جمال ارحيم محمد230251941156014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر عقيل جبار صالح231221941014004
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيسيف ستار جابر غازي232131921008074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيايه احمد ناصر عبود233111922074008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيسالي سعيد حسين قاسم234141922068022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه انور نوار حمزه235131922105036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيبلسم مرتضى خليل مهدي236211942160004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه محمد عيدان عمران237111942112069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي عالء عطيه شنين238141921024253

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم عبد الكريم عبد امدين239121921009001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين قاسم سعدون طاهر240141922088018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيايات محمد ابراهيم عبد241151922047008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء حسن عبيد حسن242131942107025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء وسام نعيم حسين243141942105015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل علي جبر محسن244131942091051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيحيدر احمد عبد الجبار حسن245281951013009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عبيد أرحيمة عريبي246151922080027

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيمنار حازم عبد علي حسن247131922093111

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزينب رائد عبد علي حسن248131922093062

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عامر علي مال249111941058098

كلية الطب/جامعة البصرة694.8ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيفاطمة محمد سالم نعيم250161942156023

كلية الطب/جامعة البصرة690.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيايات عبد الحسين عبيد يوسف251161942167006

كلية الطب/جامعة البصرة681.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حسن مريس حمد252161941089043

كلية الطب/جامعة البصرة681.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيثريا عبد الرضا جاسم يسر253161942207029

كلية الطب/جامعة البصرة679.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب اسامه عبد العزيز نديم254161942165213

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاله محمد علي عبد الرضا عفلوك255161942184302

كلية الطب/جامعة البصرة676.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائياديان محمد حميد حريجه256161942145002

كلية الطب/جامعة البصرة676.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيشيرين لفتة وحيد جابر257161942301025

كلية الطب/جامعة البصرة674.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسين مهدي لفتة258161942161021

كلية الطب/جامعة البصرة671.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيمحمد مهدي طالب صلبوخ حسين259161941033030

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عالء فوزي حمزة260161941131011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مؤيد شاكر عبد الجليل261161942165368

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة667.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبنين احمد رحيم مزيد262161942165083

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة665.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ مسلم نزار حسين263161942332111

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة661.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الملك عبد الرزاق حمادي264161942332089
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة657.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب احمد كاظم عبد الرضا265221942393072

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة657.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول فالح حسن حميد266161942332017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرسل نظير حسين يوسف267161942165136

كلية طب االسنان/جامعة البصرة649.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد علي حسن268161942165195

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمد هاني امين عبد269161941001108

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيام البنين زين العابدين احمد علي270161942240008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة662.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيفاطمه ميثم يحيى مزيد271161942247076

كلية الصيدلة/جامعة البصرة661.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيأروى محسن علي هالل272161942183001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة650.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان مظفر جاسم ياسين273161942204025

كلية الصيدلة/جامعة البصرة648.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره نعمه احمد محمود274161942165271

كلية الصيدلة/جامعة البصرة646.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسن محمد مرزوك ظاهر275221941002058

كلية الصيدلة/جامعة البصرة644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيابرار حسن عبد السيد حسن276161942165003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة589.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسنين عباس لعيبي سيد277161951019032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد بالل سامي سلمان278161951083099

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيغدير عالء غني حسين279251952101012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقياالء عبد االمير علي حسين280161952230004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيياسين عودة سلمان عبيد281161951043119

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة562.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين خير هللا مصطفى282161951352129

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسالم حيدر سالم جعفر283161951085039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كامل عاشور كريم284161951049139

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةاحيائيزهراء عباس بداي زغير285161942258003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عبد هللا احمد منصور286161951033093

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمنتظر فراس توفيق عبيد287161941075307

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيتيما ماجد عبد علي فليح288161952226022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي حسين عبد الرؤوف289161942165190

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيحوراء حيدر نجف مشهد290161942228042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمؤمن عبد المنعم عبد الصمد مهدي291161951363170

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيعقيل سجاد كاطع دريدش292161951034084

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيرسول تيسير غالي علي293161951110029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مهند هاشم ضيدان294161951084236

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيحوراء علي بدر عبد الحسن295161942301012

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء ميثم نعيم محمد296161942196003

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه طه ياسين الزم297161942184088
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كلية العلوم/جامعة البصرة542.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيجعفر مجيد حميد خضير298161941358008

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيايه مؤيد مهدي دخيل299161942162007

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائينور حيدر سمير مغامس300161942146071

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةاحيائيعدنان حميد عبد الزهرة خادم301161941027017

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه هشام عبد الوهاب جبر302251942108290

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء مهدي صالح علي303161942383058

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيبدور قاسم محمد موسى304161942150008

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفواطم حازم محمد خلف305161942228108

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة امين باقر طاهر306161942280081

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيندى جاسم رشك رسن307281942080024

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب اسماعيل عبد النبي علي308161942247043

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيزهراء باسم ليلو حسين309221952104012

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيعذراء ريسان جاسم محمد310161952175020

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحافظ حسن خليفة بغيل311161951358033

كلية العلوم/جامعة البصرة448.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه سجاد باقر داود312161952184080

كلية العلوم/جامعة البصرة446.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد هللا عبد الرحيم حمادي313161952381040

كلية العلوم/جامعة البصرة444.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي جعفر صالح احمد314161951047123

كلية العلوم/جامعة البصرة441.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعباس جاسم خليفة عايز315281951009046

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة467.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الكاظم طاهر عليخ316161942297026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة461.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيام البنين يوسف مجيد زاجي317161952168005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة438.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد داود سلمان عبيد318161951043094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةاحيائيمريم جبر علي جحيل319161942267009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة486.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عالء رحيم منصور320161941348008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة484.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى غضبان لفته جوده321161941354050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد صالح مهدي حاجم322161941352007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة471.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء يوسف محمد رضا نعمه323161942145072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيمريم عالء الدين شريف الدين عباس324161952228047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة512.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جميل عبد الزهرة عبود325161951073022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة483.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيبنين كريم عبد السيد حسن326161952164019

كلية القانون/جامعة البصرة548.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيآية جاسم محمد علي مشكور327161922194010

كلية القانون/جامعة البصرة529.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبينور عالء احمد منير328161921014082

كلية القانون/جامعة البصرة524.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الرضا حميد عبد هللا329161922239026

كلية القانون/جامعة البصرة513.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةادبياية مهدي صالح عاتي330161922278003
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كلية القانون/جامعة البصرة485.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبياحمد محمد عبد السالم عبد المحسن331161921042006

كلية القانون/جامعة البصرة513.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور زكي عبد هللا هاشم332161952280050

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة478.6ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيروال صالح مهدي حاجم333161942232017

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0ثانوية النجاح االهلية للبنينالديوانيةاحيائيالمنتظر منذر هادي حاكم334241941068001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزهراء اسعد كاظم حنون335161922265018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيخديجه احمد عبد اللطيف عبد الحميد336161922454009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيغسق عادل حسن علي337161922174036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبياسيا علي عاصي كاوي338161922237003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيكرار عباس كامل خضير339161921097086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبينور الهدى علي عبد الغفار علي340161922383091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيفاطمة عامر محيسن عثمان341161922217071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبياحمد حسن علي حسين342161821052005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيهاشم جهاد عبود هاشم343161921112058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبينجالء رعد عطيه كاظم344161922184027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبياساور علي علوان حسين345161922287001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيبتول انور جليل حسن346161922454005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيجعفر صادق خير هللا ياسين347161921022007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0الخارجياتالبصرةادبيمروه حسين خيرهللا مصطفى348161922401104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيعون عبد العالي حسين علي349161921020104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيامجد ناصر عبد العظيم طالب350161821028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة407.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيمريم رحيم محمد سدخان351161922230047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيام البنين عدي غازي فيصل352161942171008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ضياء جاسم محمد353161942145062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنت الهدى علي عيسى علوان354161842145026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيزينه سامي محمد حسين355161952226060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيحوراء جعفر يعقوب يوسف356161852242010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيمريم ماجد فليح حسن357161952239026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين عباس عالوي محمد358251951205039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة سمير نعمه صافي359161952332026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد هيثم هادي عيسى360161951081018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةتطبيقيياسمين علي عبود خلف361161952241023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيرقية لفتة وحيد جابر362161952301015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيخديجة مازن عبد هللا مسلم363161922243017
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة454.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيزهراء جاسم خليفة عايز364281922091018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيزهراء ميثم حميد عبود365161942175018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة447.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيخديجه قاسم رشم عطيه366161942383040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقييحيى فياض عبد الرضا جابر367161951053152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزينب باسم هبل عبد368161942240050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة459.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد قاسم عبد هللا ناصر369251841012110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة451.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيآمنه رحيم ناصر علي370261942106001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيكاظم عواد كاظم عباس371241941009103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة446.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيقاهر رزاق كاظم عبود372221941057024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيبراءه يسر نوري ناصر373221942150007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمهدي مخلص كاظم عبد علي374161951007136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين بشير كاظم حنون375161952146013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية البصير االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر عادل سعيد حميد376161951412039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيانعام منصور طاهر جبر377161952332004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة452.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيسهى حمدان شداد داخل378161952458018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة597.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزهراء حسن محسن عبود379221922104028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيبتول عبد الرحيم خزعل عبد علي380161922224016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزهراء محمد مناتي عذافه381221922104032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيساره عدنان جعفر فالح382161922245037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيتبارك صادق خير هللا ياسين383161922176019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة457.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيمحمد شبلي ياسين عناد384161921049078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة429.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيمصطفى جياد صخير خالف385161921033072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة424.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيغالية محمد منشد صعب386161922208031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين فالح حسن نصير387221941372009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة510.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبينبأ علي حمادي بدران388161922219040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيزينب سجاد حامد يونس389161922177030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة415.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيزينب حازم محمد مختار390161922272010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة403.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الغفار جبار جيجان391161922243023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيزهراء كريم لعيبي جبر392161922239027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة398.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيمريم مهدي محسن زبون393161922212033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة397.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبينور صباح بشير سماري394161922243057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزهراء عادل عبد السالم حيدر395161922283020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى شوقي صبر عويد396161842202149
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كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيزينب علي عبد االمير عبد الحسين397161922231020

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبياستبرق عبد الكاظم طاهر عليخ398161922211003

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيسهى طالل عبد النبي كطافه399161922178017

كلية اآلداب/جامعة البصرة416.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيسما حيدر صباح فليح400161922455015

كلية اآلداب/جامعة البصرة413.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيضحى احمد قدوري نعيم401161822202012

كلية اآلداب/جامعة البصرة400.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيمريم احمد سعيد حمود402161922224045

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيسجاد جهاد سامي عباس403161921049035

كلية اآلداب/جامعة البصرة381.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيمحمود جهاد عبود هاشم404161921112047

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيحنين حميد سيالوي لفته405161922241013

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائينبأ سجاد عبد القادر نعمه406161942218112

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيساره حيدر سلمان عبود407161952224009

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيبدر علي هاشم حسين408161951002025

كلية علوم البحار/جامعة البصرة565.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعالء سمير جبار عبد الواحد409161941126011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة429.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيحسن عبد الواحد صاحب ريحان410221951042017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة421.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرنين طالب مران حميدي411161952184035

كلية علوم البحار/جامعة البصرة420.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد هللا بنوان كاظم412161951076067

كلية الصيدلة/جامعة الموصل642.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائياساور عبدهللا فاضل عبدهللا413171942268007

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل585.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيعلي احمد علي صالح414171951144045

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل555.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيعلي عامر سالم جواد415211951004028

كلية العلوم/جامعة الموصل546.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد عمار ياسين عبد هللا416171941017252

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيبدر حمد مكطف ثلج417201941261016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل460.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيبالل رعد خليل امين418171951028039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائياحالم اسامة يحيى قاسم419171942308002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائياسراء زياد طارق عبد الكريم420171942279003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيصياغ خالد حامد عبد هللا421171921080046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل567.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيهدى خليل حجي يوسف422311942058069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيعال رائد ذنون قاسم423171952285038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزبيده احمد غانم جاسم424171942273086

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعالء عبد علي صالح منصور425161951049086

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية485.0الخارجيونالرصافة االولىتطبيقيحسين مبارك حنتوش حمود426131951400014

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية476.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيالحمزة عباس حطاب محمد427281951016012

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية479.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيكامل مصطفى كامل محيسن428231951252057

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية510.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمنتظر هاني كاظم عبيد429281951009123
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قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد كريم هاشم موسى430151951020023

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية552.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيساره مصطفى عزيز ثجيل431221942421050

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية596.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيرقيه طالب هاشم فياض432281942052037

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية546.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسين خضر عباس زين العابدين433261951001018

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب جاسم محمد فرحان434111942110057

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية582.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيماجد اسماعيل حمدان حسن435171951104038

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية635.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رياض حسين عبيد436131941022043

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيجعفر صادق علي فالح437281951011022

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية608.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى نزار صاحب محمد جواد438111942126058

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيتبارك فنر دروش محمد علي439181942205021

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية605.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه عمر غازي فهد440101942090083

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيروان محمد شذر ثويني441281942059052

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عبد الجبار حمد حسين442111942080080

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسيا فاضل طعمه بدن443111942114006

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية520.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيكرار عامر رحمن محمد444231941038059

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.2االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى رعد عليوي ناصر445131941010172

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد محمد عباس سالم446221941036019

كلية الطب/جامعة الكوفة701.7ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد مازن يوسف عبد النبي447251941035053

كلية الطب/جامعة الكوفة700.6ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيهدى علي عبد الحسن سعد448251942074032

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيهدى ميثم عبد هللا وبل449251942087077

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعلياء زوهير صالح عبد هللا450251942062590

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس محسن يعقوب يوسف451251941205153

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيمريم عبد الخالق محمد عبيد452251942097117

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عباس رضي جعفر453251941031203

كلية الطب/جامعة الكوفة686.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي يوسف سلمان جبر454251941052050

كلية الطب/جامعة الكوفة686.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيبنين احمد عبد االمير عبد الحسين455251942087013

كلية الطب/جامعة الكوفة682.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي عطشان محمد456251942109041

كلية الطب/جامعة الكوفة682.0ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمجيد محمد مهدي محي الدين جواد457251941035036

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة690.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه حيدر باقر حسن458251942062278

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيساره نبيل فليح حسن459251942058041

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة648.0ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق ياسين عبد الكريم ابراهيم460251941039009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيدينا عالء هادي كاظم461251942062247

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة676.6ثانوية المتميزينالنجفاحيائيزيد حيدر عبد العزيز علي462251941035014
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة670.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيانور صباح عبد الهادي حرجان463251941020002

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب فيصل كاظم سلمان464251942062457

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة649.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغفران عبد الكاظم شاكر حساني465251942101200

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة646.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأمامه جميل حسين حمزه466251942062009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة646.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغفران مجيد صبار محمد467251942096281

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة538.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيمريم غالب جبار فليح468251952101016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة536.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عباس فضل حسين469251951205150

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة533.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى امير عبد الغفور هادي470161951038131

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة496.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعلي رحيم خزعل هادي471221951018026

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر جابر محمود472251942062329

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكوثر باقر محمد محمود473251942084769

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة530.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى محمد عبد الرضا هزاع474161951033095

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن أرفت عدنان شرهان475161951060029

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمريم ماجد عبد الرحمن يونس476251942083067

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهبه عزيز خرباط عباس477251942192139

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأساور فاضل سعيد كاظم478251942062003

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا رزاق ابراهيم479251941200157

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن زكي عاصي محمد480251941205045

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيساره عبدالكريم حسن محمد علي481231942142165

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائياالء سالم عبيس قاطع482251942059043

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيكوثر جعفر عالوي جاسم483251942170353

كلية العلوم/جامعة الكوفة507.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء مجيد عبد الحسين حاشوش484251942059300

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسين كاظم راضي حمزه485231941007038

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيزيد تحسين علي عبد الحسين486231941032029

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات مهند رهيف غافل487251942084107

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيسجاد حسين عاتي مرجان488281951032018

كلية العلوم/جامعة الكوفة430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيوسن رزاق داخل علوان489251852059311

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة503.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم حبيب احمد عبد الحسين490251942101241

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة470.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيكوثر صادق جعفر عزيز491271942091127

كلية القانون/جامعة الكوفة500.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبيعبد هللا مهدي عباس جوده492251921022011

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد رعد جبار محمد493251921122159

كلية القانون/جامعة الكوفة443.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيزيد محمد عبد الزهره حمزه494251921207010

كلية القانون/جامعة الكوفة419.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد رضا كريم جهاد ظاهر495251921024253
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كلية التمريض/جامعة الكوفة637.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيياسر محمد عيسى عبد الرسول496251941012182

كلية التمريض/جامعة الكوفة621.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء هشام عبد الوهاب جبر497251942084455

كلية التمريض/جامعة الكوفة618.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيعلياء حسين عبس غازي498251942100278

كلية التمريض/جامعة الكوفة610.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب سرحان هادي حبيب499251942084478

كلية التمريض/جامعة الكوفة600.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيمنال احسان عالوي عيدان500251942085020

كلية التمريض/جامعة الكوفة600.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيبنين علي حمزه شويط501231942144018

كلية التمريض/جامعة الكوفة598.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيبنين سامي كريم حسن502251942071013

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة517.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيجمال الدين جعفر عباس سماوي503251941150069

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة463.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه فالح حسن عبد504251942108276

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة455.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين أحمد أبراهيم عبد الصاحب505131941031025

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة450.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيميثم حسين هاشم حمزه506251941044418

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة449.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر قصي وهاب جوده507251941044125

كلية الزراعة/جامعة الكوفة404.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيايه امجد محمد صالح صاحب508251942108030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة398.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمؤمل جاسم محمد كاظم509251951044113

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيتمارا هيثم جواد كاظم510231922127015

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيأبرار مسلم عبد الكريم جاسم511251922064001

كلية اللغات/جامعة الكوفة416.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيمنار علي هادي عبد512241922105030

كلية اللغات/جامعة الكوفة388.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمسلم عقيل نجم عبد513251921012211

كلية اللغات/جامعة الكوفة562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد مجيد حمزه علي514251941031052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعبد الحسن حيدر حسن جاسم515251921008130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيرسل محسن مرزوك محمد516251922095006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبينسرين صبار محسن عيسى517251922080068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي يحيى كريم عباس518251921012152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة432.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيساره عقيل طاهر محمد519241922140030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة430.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين سهيل نجم عبادي520251921024084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة410.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبيمرتضى كريم عبد الزهره عبد علي521251921022017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمحمد مهدي ماجد حميد فرج522281921004141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس علي محسن نعمة523251841205089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيحسن هادي عبد حسين524251941011009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة431.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي حسون محمد علي525251941205080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة428.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء علي عبد العباس موسى526251942084426

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب كود حميد شهيب527251942170240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة420.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء نذير هندي فيروز528251942057021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة411.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيرسل منير ناجي عزيز529251942083032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد باقر عباس محمد ديوان530281951012079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة433.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسن عقيل مهدي علي531251951001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة432.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين عدنان مهدي كريم532251951001038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة413.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب محمد عبد مسلم هاشم533251952059123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحيدر حسن عبود محمد534251951044043

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيوفاء صبار محسن عيسى535251922080075

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيفاطمه فتاح حسين لفته536251922053047

كلية التربية/جامعة الكوفة528.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبياسراء محمد حسين عبد537251922086005

كلية التربية/جامعة الكوفة500.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبياسماء سلمان عبد الزهره حامض538251922061003

كلية التربية/جامعة الكوفة480.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيهند رمزي عبد العباس حساني539251922097012

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيابو القاسم جمال حامد سلطان540251941007004

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى عقيل نعيم سلمان541251941045131

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء فيصل شاكر ابراهيم542251942087028

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعمار جبار عبيد ربيع543251941001201

كلية التربية/جامعة الكوفة517.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيعباس رياض هادي عبد الحمزه544251941152035

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عباس هادي سلمان545251941044316

كلية التربية/جامعة الكوفة504.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف حسين عبد العالي عزيز546251941044426

كلية التربية/جامعة الكوفة498.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزينب وماء فاضل لفته547251942122079

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيعباس فاضل شريف نعمه548251951011019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة587.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيزينب فاضل مصلح عبد االمير549251922111023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيايه تموز زغير عباس550251922086018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيمريم حيدر محمد رضا عبود551251922056087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيفاطمه عهد فرج شريف552221942095022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيحنان عباس عبد الستار جودي553251942083019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمة رحيم عبد ناجي554251942084690

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب فالح حسن عبد الرضا555251942084506

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيعفاف حسين علي سعدون556241942146045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب عالوي كامل بنيان557251942059348

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيشيماء نعمه عبد الكاظم عبد هللا558251942070118

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب محمد علكم كاطع559251942059359

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0الخارجياتالنجفاحيائيبنين محمد عبيد علي560251942401013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيسجا موسى حرجان عزيز561251942066036
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات احسان عبد سرحان562251942096006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينبأ محمد مكي شيشخان563271942088211

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيخديجه ميري حميد عبود564251942059180

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيرفل فرات محمد صالح عبد الغفور565231942158016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيعذراء سالم باقر محمد566251952059155

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيزهراء سالم كاظم مطرود567251952062016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيدره محمد جواد جعفر هادي568251952059074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيروان ميثم عدنان شهيد569231952142016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة554.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيحوراء باسم ماجد عبد الشهيد570251922080018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبيرقيه حافظ جبار حسين571251922191012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة411.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينالنجفادبيمؤمل محمد صادق طاهر عبد هللا572251921048010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة379.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيرسل عبد الكريم حسن منصور573251922071025

كلية اآلداب/جامعة الكوفة375.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبياحمد منذر عبد الواحد محمد574251921008021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة449.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي فائز كامل جليل575251941031494

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حازم صاحب كاظم576251951044124

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة594.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيمالك موسى محمد حسين577251922056093

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة457.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيزينب علي كريم محمد578251922121005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين رحمان محمد ناجي579251941205278

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه صالح حسين عبد580251942084338

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيعذراء حسين فليح حسن581251942100276

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيأسماء خليل غفوري مهدي582261942132001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيطه عباس سعدون حسون583221951013056

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد ماجد غني عبود584251951026008

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة391.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيكاظم حسين نجم عبد585231921042044

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيساره علي حسين عبد586271942062078

كلية االثار/جامعة الكوفة403.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائينوره حيدر عبد العظيم موسى587251942122126

كلية الطب/جامعة تكريت662.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمشعل فرج عبد هللا عيسى588201941020107

كلية الطب/جامعة تكريت650.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيزينب خلدون علي عبداالمير589181942205042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيمجتبى مكي فرحان ثجيل590221951374069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم احمد ابراهيم خضر591171941008012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمنتظر حسن هادي عذاب592251941011072

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيمنتظر عباس عبد سعد593281951015045

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت572.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيعبد المهدي نجاح مهدي حسن594231951050012
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قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت579.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيحسن عطيه جبار فارس595221951091019

كلية العلوم/جامعة تكريت527.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيهدى فاضل علي مردان596201942118197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394.0ثانوية المالذ المسائية للبنينديالىادبيعلي عقيل محمد جواد فؤاد597211921283003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيمصطفى فاضل جزار حسن598241941153022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الديناحيائيسجى عبد حسن علي599181942084009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت451.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيرمضان احمد داثان خليفة600201941250048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت446.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيحوراء ضياء لفته حسن601181942176056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت436.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى عالء حسين طاهر602121942083016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت540.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيافنان حسن عبدالهادي صالح603181942205005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت418.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيهبه جعفر ناصر ساكن604181942205086

كلية الطب/جامعة القادسية693.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة مكي حسن كشوات605241942120237

كلية الطب/جامعة القادسية690.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيطاهر سلمان سوادي زغير606241941001137

كلية الطب/جامعة القادسية681.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسن عالوي حسن607241941036079

كلية الطب/جامعة القادسية677.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائينرجس ناصر حسين عباس608241942106166

كلية الطب/جامعة القادسية676.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسين ياسين كطوف عكاب609241941002048

كلية الطب/جامعة القادسية665.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد االمير بنيان راشد610241942107070

كلية الطب/جامعة القادسية665.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيغدير ماجد كاظم عباس611241942114215

كلية طب االسنان/جامعة القادسية686.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة حيدر صباح عبدالجبار612241942094096

كلية طب االسنان/جامعة القادسية678.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمريم أحمد فؤاد عباس613241942120252

كلية الصيدلة/جامعة القادسية676.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيحسين محمد جاسم جبر614241941011021

كلية الصيدلة/جامعة القادسية648.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيديانا خالد عوده جخيم615241942107039

كلية الصيدلة/جامعة القادسية645.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيبنين جمعة فرحان سلمان616241942106022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيعلياء سلمان سوادي زغير617241952119033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية475.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيأحمد صباح عبد االله ططر618241951027001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية557.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمحدثة رحمن قحط رحيمه619241942220449

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية493.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمود جليل مهدي محمود620241951021034

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيمريم خليل ابراهيم محمد621211942103057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية582.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائينبأ صاحب حمزه هادي622231942144081

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية550.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيحسين عبد الواحد صكبان دراج623221951004013

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيمالك حسين هاشم عبدالحسين624291942088057

كلية العلوم/جامعة القادسية500.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جواد كاظم عبد625241942139119

كلية العلوم/جامعة القادسية481.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمحمد الباقر ميثم جاسب عبد الزهره626281941151182

كلية العلوم/جامعة القادسية480.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمريم عتاب عدنان خفيف627241942121290
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية529.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينه حيدر كريم جريب628291942088035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية467.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيحياة حسن علي حسين629231942090088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيرضا عبد الكريم لعيبي عبود630241941203102

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية603.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمنتظر ظاهر حبيب عبود631211941002147

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية589.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائياسراء عامر رحمن محمد632231942078005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية586.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائينبأ ظاهر حبيب عبود633211942139169

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية569.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهدى باسم محمد عبد634291942052260

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية438.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيزينب حيدر نوري سلمان635241952121026

كلية القانون/جامعة القادسية513.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيبنين علي كاظم عظيم636241922118008

كلية القانون/جامعة القادسية480.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيمحمد باقر مجبل عبد الزهره637241921063036

كلية القانون/جامعة القادسية453.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبياستبرق عبد الجبار كريم سلمان638241922123001

كلية التمريض/جامعة القادسية615.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عباس محيسن عطية639241942220403

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية493.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد الرضا سلمان جابر640241942138035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية417.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيايات حسين عليوي محمد641241922119003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية415.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةادبيزينب زهير فرهود حسين642241922125006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية416.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقياحمد عبدالجبار جمعة صيوان643241951071003

كلية التربية/جامعة القادسية587.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبينوره صادق سوادي حمد هللا644241922111043

كلية التربية/جامعة القادسية583.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيفاطمه قاسم دخنه كطفان645241922118044

كلية التربية/جامعة القادسية514.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيتقى إسكندر عبد علي حمزه646231922109017

كلية التربية/جامعة القادسية513.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيصابرين دحام راشد جابر647241922115044

كلية التربية/جامعة القادسية466.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسجاد فليح عبد الحسن جبر648251921122078

كلية التربية/جامعة القادسية451.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيتالد رزاق مجبل عبد الزهره649241922106015

كلية التربية/جامعة القادسية442.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيصادق سالم حسين ذرب650241921035011

كلية التربية/جامعة القادسية438.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيزهراء احمد جمعه جبار651241922097018

كلية التربية/جامعة القادسية427.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسجاد صباح جابر ظاهر652251921122075

كلية التربية/جامعة القادسية427.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيفاطمه قاسم نعيم محمد653241922159008

كلية التربية/جامعة القادسية424.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيزيد علي كاظم مجيد654241921039013

كلية التربية/جامعة القادسية562.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائياكرم عمران مدلول حميدي655241941027029

كلية التربية/جامعة القادسية537.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيصالح غانم كاطع عبد 656241941069032

كلية التربية/جامعة القادسية533.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم علي ابراهيم كاظم657241942220459

كلية التربية/جامعة القادسية528.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحسين علي حلواص حسين658231941054037

كلية التربية/جامعة القادسية522.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيعباس علي دكمان راهي659241941151021

كلية التربية/جامعة القادسية512.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيساره احسان علي حسين660231942090168
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كلية التربية/جامعة القادسية509.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعلي خالد كريم سوادي661221941051053

كلية التربية/جامعة القادسية509.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيشهاب الدين احمد عليوي كاظم662241941169033

كلية التربية/جامعة القادسية597.0ثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتالديوانيةتطبيقيرقيه احمد كاظم محمد663241952180006

كلية التربية/جامعة القادسية546.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي دحام راشد جابر664241851012032

كلية التربية/جامعة القادسية543.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء عبد االمير بنيان راشد665241952107009

كلية التربية/جامعة القادسية460.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقينورة حسين محي عزوز666241852100084

كلية التربية/جامعة القادسية451.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيعلي سلمان شنون حسن667251951013028

كلية التربية/جامعة القادسية445.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيهجران سعيد ناهي عبيد668241952107020

كلية التربية/جامعة القادسية438.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين حسن فاضل كاظم669241951069002

كلية الطب/جامعة االنبار649.9ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيزيدون سعد الدين ريسان نايف670221941080013

كلية الطب/جامعة االنبار649.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيرنا حسين صاحب لفته671261942087043

كلية الطب/جامعة االنبار649.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيصفا محمد علي عبد الزهره حامض672251942101184

كلية الطب/جامعة االنبار649.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عدنان سهيل نجم673251942062662

كلية الطب/جامعة االنبار649.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي فؤاد باقر ابراهيم674251941031714

كلية الطب/جامعة االنبار649.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزينب رعد رحمان محي675241942124075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار585.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيصبا ليث فارس عبد الكريم676191922155012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار485.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيموسى مجبل محمد مخلف677191921301043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيليث حميد عوده طنب678231841008132

كلية الطب/الجامعة العراقية662.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرقيه جاسم محمد طوفان679271942056131

كلية الطب/الجامعة العراقية662.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيامنه عمار شاكر علي680251942071006

كلية الطب/الجامعة العراقية661.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد محمد مطلك يوسف681151941009040

كلية الطب/الجامعة العراقية660.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمقصد عبد هللا عبد الزهره معيش682231941002268

كلية الطب/الجامعة العراقية659.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائياية محمد رفعت موسى683131942111008

كلية الطب/الجامعة العراقية658.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن عالء كامل شوقي684121941001039

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية660.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمجتبى مرتضى محمد كمر685131941037083

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية648.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميسره سعدي راضي جودة686141942070117

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية647.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعلي محمد حسين شالل687211941020052

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية591.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيمحمد رياض محمد احمد688231941010087

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية460.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن نعيم حسن كحط689111951023004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عبد االمير عبد هللا جواد690111922127035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير حسين كريم عنبر691151922062004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية526.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد فاضل عبد االمير محمد692121941005016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية424.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيوسام الدين سالم عبد العالي سعيد693131921026096
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية415.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيالمرتضى حيدر محمود علوان694131921003010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرسول عزيز خلف حسن695141941208076

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين ظافر جبار سالم696111922112035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيشيماء محمد عبد االله عبد الرزاق697121922087035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيايه اسامه عبد الرضا علك698131922100005

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية472.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيهاشم حسين طاهر حمود699121921048134

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0ثانوية زيونة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جاسم محمد زيدان700141921209042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية417.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم ثائر عبد الرزاق عبد الرضا701131942071095

كلية األعالم/الجامعة العراقية413.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن عبد الكريم حميد حسن702111921057015

كلية األعالم/الجامعة العراقية467.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى عمار صالح الدين مهدي703131942099012

كلية الطب/جامعة بابل686.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي خالد نوري محمد704241941042005

كلية الطب/جامعة بابل685.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيسيف حسام رضا حسين705231941021061

كلية الطب/جامعة بابل683.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبنين حسين علوان ابراهيم706231942153023

كلية الطب/جامعة بابل682.3ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيسليل ميثم عبد االمير خضير707231942096084

كلية الطب/جامعة بابل681.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيروان عبد الكريم عباس حسين708231942114047

كلية الطب/جامعة بابل681.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيهبه احمد سليم عمران709231942087350

كلية الطب/جامعة بابل677.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيزهراء صالح عبد الهادي كريم710231942177017

كلية الطب/جامعة بابل674.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيرتاج حيدر عبد االمير منسي711231942082022

كلية الطب/جامعة بابل674.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيعلي حيدر عبد الزهره حسن712231941177016

كلية الطب/جامعة بابل668.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد مهدي صادق باقر713251942101135

كلية طب حمورابي/جامعة بابل680.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيصبا فالح حسن كاطع714231942088285

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمنتدب حيدر جواد امير715231941071097

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيعال حميد حمزه كاظم716231942107074

كلية طب حمورابي/جامعة بابل666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره عسجد عبد مهدي717251942062486

كلية طب حمورابي/جامعة بابل664.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمجتبى حسن علي عمران718231941021119

كلية طب حمورابي/جامعة بابل663.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيورود كريم عبيد محمد719271942089121

كلية طب االسنان/جامعة بابل668.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيانفال سالم عبد االمير بكر720231942108008

كلية طب االسنان/جامعة بابل650.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيداليا حيدر هاشم زغير721221942141082

كلية طب االسنان/جامعة بابل650.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيباقر مرتضى داخل يوسف722291941002028

كلية طب االسنان/جامعة بابل644.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه طارق خضير عباس723121942109036

كلية الصيدلة/جامعة بابل662.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزبيده عبد الكاظم خريبط عبود724231942092079

كلية الصيدلة/جامعة بابل658.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي احمد حسين عباس725231941019071

كلية الصيدلة/جامعة بابل655.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيكاظم جواد كاظم كيطان726231941006134
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كلية الصيدلة/جامعة بابل654.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائينور حيدر سعيد هادي727231942147077

كلية الصيدلة/جامعة بابل645.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيحوراء احمد كامل صكبان728231942109056

كلية الصيدلة/جامعة بابل644.6ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عالء حسن عبيد729251942108181

كلية الصيدلة/جامعة بابل642.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديما صالح ياسر خساره730141942078030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيكوثر عبد الرزاق هوبي جدوع731231952103028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0ثانوية البستان للبناتكربالءتطبيقيبتول خالد صاحب عالوي732271952105005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0الخارجيونبابلتطبيقيعلي السجاد رحيم خليل حسن733231951400029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي شاكر اوحيد عبد734161951038093

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0ثانوية البقيع المختلطةبابلتطبيقيحسن سلمان فهد ابراهيم735231951225006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل457.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمهدي صالح مهدي محمد736271951001161

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيهبه هللا احمد علي حسين737231942087348

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيغدير عقيل رشيد رزوقي738271942058201

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائياسياء علي عمران حسين739231942117005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيسجاد عباس احمد شنور740231941034032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي فالح عبد زيد دكش741231951251206

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائينبأ ميثاق حامد كرماش742231942103087

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيرفيف جبار ابراهيم طاهر743221942158033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر محمد رضا جمعة حنون744161951363078

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل636.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعباس احمد عبد جاسم745231941019056

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل630.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائينرجس مؤيد فالح عبد الحسن746161942173035

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب عبد الرحيم احمد مجيد747251952108016

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل569.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي ماجد جبار جواد748231941005133

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل533.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيريام كريم هاشم جواد749261942104047

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد الرحمن احمد سعدون شفيق750311941024063

كلية العلوم/جامعة بابل549.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيساره جابر علي حسن751231942120118

كلية العلوم/جامعة بابل545.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيطيبه محمد عبود حسين752231942104047

كلية العلوم/جامعة بابل519.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور يحيى جابر كاظم753231942087341

كلية العلوم/جامعة بابل492.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيأيات بشير حطحوط ذفال754241942114005

كلية العلوم/جامعة بابل481.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيايات ميثم كاظم حمزه755231942124009

كلية العلوم/جامعة بابل505.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيعال عامر سالم حميد756231952105011

كلية العلوم/جامعة بابل424.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيحسن طالب مكطوف منديل757231951025005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل577.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب زاهد حبيب خبط758251942192052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيبنين علي حسين عبدهللا759231942142051
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه سمير رحيم حسن760231942109168

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل463.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء فاضل عبد حسين761141942106008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزينب ناظم ياسر عباس762261942080113

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقينور الهدى حيدر جواد كاظم763231952087048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل439.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيزهراء حيدر احمد عبود764231952271049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل430.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقيزينب حسن محمد علي765231952180003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائينور الهدى ضياء يحيى عزيز766231942146024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل529.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيشهد ضياء عباس احمد767271942077029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل517.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينرجس جاسم حيدر عريبيد768251942084857

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل517.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيهبه احمد عبد الحسين عمران769231942142277

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل510.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمحمد الباقر كاظم محمد كاظم770231941046039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل503.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيمحمد باقر علي حسين مطشر771231941038062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل491.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيزينب حسن عليوي محمد772231942144051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل512.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيحسنين محمد سرحان عبادي773231951019016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل455.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه ضياء يحيى عزيز774291852058026

كلية القانون/جامعة بابل492.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيحوراء سالم عبود جاسم775231922119022

كلية القانون/جامعة بابل450.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيحسين عامر جواد محسن776231921050004

كلية القانون/جامعة بابل450.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيايمان عدنان محمد عباس777231922123002

كلية القانون/جامعة بابل443.0الخارجياتبابلادبيبتول عبد الرزاق هوبي جدوع778231922401009

كلية القانون/جامعة بابل437.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبياحمد هاشم نعمه عبد الساده779231921031010

كلية القانون/جامعة بابل429.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيشمس الدين علي حسين راضي780231921044036

كلية التمريض/جامعة بابل618.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزينب حسين هاشم منصور781231942105036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبياسراء علي عطيه رومي782231922125002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل437.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيهيا عادل سامي جبار783231922093068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل403.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيعلي عالء كاظم محمد784231921020045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي سعد عبد الحمزه جابر785231941019088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل430.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيبنين رعد جاسم محمد786231942078021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيهاله علي حمادي ناجي787231842177030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيعباس خضير عباس محسن788231951043020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل411.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقياشراق محمد ياسر محمد789231952093002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل491.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء ذيبان قحط رحيمه790241942169025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل486.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياصيل احمد كريم حمود791231942271028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيشاكر كاظم محمد رحوم792251951209008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل488.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقيشهد عادل عامر كاظم793231952077016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل466.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقياسيا ستار جبر مسلم794231952077005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل619.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيتبارك علي حسين خلف795231922113011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيبراق عبد االمير خضير كاظم796231922120007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل446.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيمحمد كاظم سيف داخل797231921012048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل439.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيياسين اكرم ابراهيم عبد هللا798231921040034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيزهراء محسن حسون تايه799231922099027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل580.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعباس عادل عبد االمير مكي800231941020177

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيطيبه كريم عبيد عبيس801231942092145

كلية اآلداب/جامعة بابل396.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيزينب باسم كاظم عبود802231922108018

كلية اآلداب/جامعة بابل384.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبياأليهم أحمد هادي جواد803231921018003

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيبنين حازم طارق كريم804231942130006

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه نبيل صادق عبود805231942087276

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيفاطمه محمد علي طاهر806231922124068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحيدر محمد عبد الحسين كاظم807251921122060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيمحمد عامر جواد محسن808231921050025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالنجفادبيعمار سلمان عبد الزهره حامض809251921154022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيمهدي رضا ناهي ياسر810231921252108

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيأحمد عبد المهدي كاظم موسى811241941017001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمصطفى عالء حسين حميو812231841071058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيدنيا حسن فاضل حمدان813231942134015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقينور الهدى عباس كريم نجم814231852168015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيعباس صبري هاشم كريم815271951153070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيزهراء محمد رزاق علي816271952091022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقينجاح صبيح تالي حسوني817251951001199

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل416.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيغدير باقر محسن حسين818231922089036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل456.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه هواديس فاهم شاكر819231942153146

كلية الطب/جامعة النهرين687.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد رأفت عباس فاضل820181941006104

كلية الطب/جامعة النهرين686.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيامير كنعان راضي عبدالوهاب821181941006019

كلية الطب/جامعة النهرين684.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائياهداء فوزي جاسم عبدالغني822181942205007

كلية الطب/جامعة النهرين677.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيزينب ناجح حسن هادي823181942146018

كلية الطب/جامعة النهرين672.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى عدي احمد علي824101942115232

كلية الطب/جامعة النهرين671.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايه يوسف عبد الكاظم عوفي825241942121045
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كلية الطب/جامعة النهرين671.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة عمار عودة جوير826121942132010

كلية الطب/جامعة النهرين669.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي محمد رحيم شولي827281941006104

كلية الطب/جامعة النهرين667.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد خورشيد امير بابير828131941016098

كلية الصيدلة/جامعة النهرين662.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيمريم كنعان ماهر مسلم829181942205080

كلية الصيدلة/جامعة النهرين655.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزهراء معن عبدالرسول عبدالوهاب830181942176083

كلية الصيدلة/جامعة النهرين644.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه قاسم حسن عبود831111942106030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين563.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمؤمل رياض عبد الكريم علي832141951058007

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين465.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقياحمد رائد ثابت زبيدي833181951006004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل ثائر كاظم فياض834141941007060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانسام صالح جبار عيدان835111942066005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين607.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيآالء حسين كاظم حسن836231942118001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين558.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمقتدى محمد علي فاضل ناصر837271951154202

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين633.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمنار سهيل عبد هللا حسين838241942120266

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين622.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزينب محمد جواد عبدالكريم839181942176093

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيديمه علي عباس علي840101942086030

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيبالل مجيد كاظم شمخي841221951373012

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين542.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيباقر عبد الحميد عبد الرضا علي842271951027012

كلية العلوم/جامعة النهرين540.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيناديه عمار خميس عواد843111942106069

كلية العلوم/جامعة النهرين539.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحمزه خليل حاتم عبود844141941175009

كلية العلوم/جامعة النهرين538.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسن خلدون ساطع حسن845121941030166

كلية الحقوق/جامعة النهرين541.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيايه ليث شكوري فرج846111922118006

كلية الحقوق/جامعة النهرين540.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيعفاف ثامر فاضل زيدان847121922118042

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين458.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيمينا مروان حسن عزاوي848101922089039

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين432.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد احمد ايوب حسن849121921003073

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين431.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيسيف نوري صباح حسن850271921044060

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين511.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبينور علي عبد االمير خلف851111922109090

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين575.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي عبد االمير جاسم852111942067054

كلية الطب/جامعة ديالى653.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرنده ثابت ناظم ماضي853211942145053

كلية الطب/جامعة ديالى653.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيكرار محمد حديد علي854271941034077

كلية الطب/جامعة ديالى653.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحمزه علي ابراهيم كاظم855241941009055

كلية الطب/جامعة ديالى653.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب حامد حسن مسلم856261942132086

كلية الطب/جامعة ديالى652.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد علي محمد والي857231941071082

كلية الطب/جامعة ديالى652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير كامل حسين كاظم858251942062605
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى518.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيمهدي اياد موسى عباس859211951026039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى527.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيمحمد علي ضرار محمد علي احمد860211951211012

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى562.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيفاطمه حسن علي حسن861211942130016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى472.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيمصطفى صباح شمال جاسم862281951044145

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى512.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد عالوي حسن حسين863241951031008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد علي كريم صالح864281951001013

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيمنذر عمار جاسم محمد865211941067023

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد زهير ايبير اخبير866141941058010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى413.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيهجر عمار شنيف هجر867211951029034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى396.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيمحسن قاسم محسن محمدسعيد868271851027075

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى446.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى فرحان كتاب طراد869251941001293

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى439.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى علي عبد العباس طراد870251941001292

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى418.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيمنتظر جاسم عبد جوده871221951042075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى451.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيسارة عبد الرضا يوسف اسماعيل872211922116013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيمريم سرمد سالم حمود873211922130019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عبد السالم هادي كاظم874141921031067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائينبا علي شريف عبد علي875211942122045

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى387.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيحسين عمار صبري احمد876211921004024

كلية الطب/جامعة كربالء688.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم عماد كاظم عبد الحسين877271942077049

كلية الطب/جامعة كربالء685.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي محمد فاضل مجيد878271941005175

كلية الطب/جامعة كربالء677.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حيدر حسن نعيمه879221941100018

كلية الطب/جامعة كربالء671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرانيه حسين محسن عزيز880251942062252

كلية الطب/جامعة كربالء671.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيدانيه عماد مجيد الحاج عبد881271942059033

كلية الطب/جامعة كربالء669.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيايالف زهير فاضل علي882271942088034

كلية الطب/جامعة كربالء668.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيضرغام حسين محمد كاظم883251941208018

كلية الطب/جامعة كربالء666.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمود مشتاق عبد الرزاق موسى884271941005256

كلية الطب/جامعة كربالء665.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعلي محسن خليل ابراهيم885271941007094

كلية طب االسنان/جامعة كربالء673.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياالء طاهر عيسى درويش886271942063011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء669.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيحوراء عامر خليل ابراهيم887271942059030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء648.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد مصطفى احمد رشيد888271941002177

كلية طب االسنان/جامعة كربالء648.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيبنت الهدى محمد ابراهيم محمد889271942057032

كلية طب االسنان/جامعة كربالء647.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه هاشم علي حسين890271942060132

كلية الصيدلة/جامعة كربالء649.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرقيه احمد شاكر جاسم891271942055087
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء641.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي حسين عبد االمير كريم892231941019081

كلية الصيدلة/جامعة كربالء641.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران فائز عباس كريم893141942100091

كلية الصيدلة/جامعة كربالء641.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيزينب حسن محمد حسين راضي894131942210007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيسكينه حيدر عباس حمود895271952083027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمنتظر حيدر جعفر مجيد896271951001153

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيعلي عبد الحسن عبد الزهره ابرش897271951032032

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء480.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى لؤي جميل وطن898161951049123

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيورود عدنان كاظم دخيل899181942176184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء550.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد عالء عباس محمد900271941005236

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء548.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر جعفر فليح حسن901221941040160

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء544.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمؤمل جعفر فليح حسن902221941019117

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء541.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيبراق فائز شاكر حنون903271942079020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء450.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيحسين قاسم صبيح عواد904161951047042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيكرار حيدر غني لعيوس905221951373076

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء620.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيفرح اياد مهدي عزيز906291942065063

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء623.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيبنين هادي عبد الحسين طاهر907271952091011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء668.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيانور صالح وذيح مسلم908241951152002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء659.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عبد الجبار كاظم مهدي909251951044163

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم رسول عبد علي910271942063070

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيزهراء بشير محمد بداي911271942086012

كلية العلوم/جامعة كربالء528.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيايالف حيدر يوسف مصحب912271942160032

كلية العلوم/جامعة كربالء495.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد ياسين محمد جواد913271941005255

كلية العلوم/جامعة كربالء491.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيفاطمه عبد الزهره رويس حسون914281942077043

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقيهدى محمد مزهر هول915271952092024

كلية العلوم/جامعة كربالء479.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيكرار احمد عبد علي محمد916271951001096

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء638.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائينور أحمد خادم جاسم917271942068181

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء619.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيانفال عادل فراك حسين918271942060030

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعال عبد الرحمن عياده عبد919111942103065

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياخالص علي حسين علوان920251942084008

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء617.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيسكينه احمد وهاب جوده921251942170264

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء614.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء ياسين شنين باغي922271942056175

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء611.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيهبه محمود عباس احمد923271942064150

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء589.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيلباب حيدر جواد كاظم924231942086151
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قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء580.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيايات خلف عطشان عوده925251942108025

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء576.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة واثق سالم عبد علي926161942202149

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيحمزة مظفر هادي مصارع927221941058022

كلية القانون/جامعة كربالء513.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيسجى ميثم علي حسين928271922104049

كلية القانون/جامعة كربالء509.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيايات كمال عبد الحسين علي929271922098003

كلية القانون/جامعة كربالء463.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيسناء مهدي صالح محمد930271922099038

كلية التمريض/جامعة كربالء604.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيزهراء علي مزعل صليبي931221942115031

كلية التمريض/جامعة كربالء601.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائينور اليقين عباس فاضل خلف932271942069107

كلية التمريض/جامعة كربالء592.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء سلمان دوير جاسم933261942088049

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء550.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه رياض غازي حميد934271942057151

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء467.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد حسن حيدر علي عباس935181941006099

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء464.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيوقار احمد حميد حسيب936261942143128

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيمريم صالح مهدي محمد937271952063087

كلية الزراعة/جامعة كربالء389.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعالء حسين داخل علوان938251851007131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيحسين قاسم عبد الحسن زناد939271921153038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبياسماء عباس عطيه جاسم940231922104003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0ثانوية العباس للبنينكربالءادبيمحمد احمد خلخال علي941271921043011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيبنين داود سلمان جبار942271922107018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيام البنين جالل حسين كريم943271922109007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيزينه انور رسول هاشم944271922078029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء540.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائينبأ علي نعيم محمد945231942117146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم ضياء عبد المالك حمود946271942056327

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن مهند صالح جواد947271941005048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سريع شاكر جاسم948251841049013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيعذراء ضياء علي محمد949271952059052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه شاكر عبد االمير عباس950161952383106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين هاني عبد الرسول سلمان951161951426011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيساره ابراهيم عبد الرسول علوان952271852083022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء621.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيزينب قاسم عطب عجه953271942076024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محمد جاسم علي954251942062677

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء531.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيزهراء طه عبد الصاحب عباس955271942065038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء530.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرسل حامد شمخي شراد956271942058084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمحمد عودة قاسم محمد957271941015053
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيطيبه عدنان عزيز جياد958231942090194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزهراء باسم محمد علي أحمد959271942061018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء511.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيمريم احمد عبد االمير محمد960271942064130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء529.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيعقيل مواد نايف راشد961271951046057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء512.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقياسحاق يوسف عدنان جعفر962221951095003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقياصاله واثق شاهين جوده963221952111002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء493.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيتبارك محمد عبد الهادي عبد هللا964271952080004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء462.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقينرجس واثق شاهين جوده965221952111031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء617.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيزهراء علي مهدي قنبر966271922067032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيحسين قيس حميد عبد الزهرة967231921030009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيسميه انور رسول هاشم968271922078033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبينور ستار محمد جاسم969271922140075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء429.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيشهد باسم علي نعمه970271922050034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء424.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد نعمان سعد كريم971271921003092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء423.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيقمر هاشم مزهر حسن972231922117088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيبتول خليل ابراهيم محيسن973231922090008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيمريم جاسم محمد علي آكبر974271942061041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد طالب عبد علي مهدي975271941001017

كلية الطب/جامعة ذي قار682.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينور شمخي جبار شنيار976221942323327

كلية الطب/جامعة ذي قار679.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيقنوت علي غالب نعمه977221942113232

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيساره نصير رشيد سلمان978221942112050

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيمحمد علي حمود عناد979131941210016

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيعلي كريم شاهر جويعد980221941026033

كلية الطب/جامعة ذي قار667.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيساره قيس محمد جاسم981221942421049

كلية الطب/جامعة ذي قار662.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائييقين احمد علي حسين982221942112091

كلية الطب/جامعة ذي قار659.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عباس تبن جابر983221942398015

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار649.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيآسيا حمدي رحيمه محمد984221942103004

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار648.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد كريم عبد985221942323187

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار648.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائينور عايد محمد ضهد986221942102060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار496.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيهبة هللا جبار شذر سالم987221952125035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار495.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعالء نعمه والي شريجي988161951053079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار489.0ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي موسى عمران موسى989161951129011

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار492.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيزينب صالح مهدي سالم990221952199030
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قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار471.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيديار شعالن خضير سويدر991221952323036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين حمزه عباس راضي992161941075058

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار640.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائياروى عارف عبد الواحد جمعة993161942202001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار628.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الرحمن فالح شذر هوير994161941139027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار604.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقينور الهدى مضر غالب يوسف995161952301027

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار611.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيفاطمة محمد عبد الحسين كريم996281952081037

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار604.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيصالح هادي ياسر غالي997221951035043

كلية العلوم/جامعة ذي قار551.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينبأ ميثم عزيز ثجيل998221942125248

كلية العلوم/جامعة ذي قار546.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد المحسن شبرم علوان999221941002097

كلية العلوم/جامعة ذي قار527.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمة الصغرى قاسم عدنان عزيز1000221942323243

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيزهراء صالح مهدي سالم1001221942199022

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم فهد طوكان1002221942161044

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيأنتظار ثجيل عطية لفته1003221942203004

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار444.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيحسين علي حسين خليل1004271951013039

كلية القانون/جامعة ذي قار470.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيريام علي جبار بداي1005221922427016

كلية القانون/جامعة ذي قار452.0ثانوية المجاهد المختلطةذي قارادبيعلي خلف جاسم واجد1006221921262009

كلية القانون/جامعة ذي قار510.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيأيات حسن متعب عبد1007221942156003

كلية القانون/جامعة ذي قار448.0ثانوية البلسم االهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه علي عباس محمد1008221952431004

كلية التمريض/جامعة ذي قار613.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة قاسم عبد محمد1009221942144006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار418.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبياحمد هادي كاظم محيسن1010221921005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار402.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارادبيحسين لطيف محمد هاشم1011221921300040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار433.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى احمد راشد محمد1012221942128068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار431.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد الباقر باسم سالم شاهر1013221951300169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعباس احمد صدوق يوسف1014221941035110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائينبأ بشير عبد الساده عبد علي1015221942111054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار474.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم رسول عباس نعمه1016221942178140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار472.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر قاسم حسين كاظم1017251941019005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار471.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء حمزه كاظم ذبيح1018221942153134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار459.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عامر عبد جاسم1019241941009112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار456.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين مشجل راشد1020221942321123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيروان امجد هادي بردان1021221952156021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيباقر شعالن وهام مونس1022221951013014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار487.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيزينب عاشور عمير ديوان1023221952138028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبيندى عبد الكاظم صالح خواف1024221922105027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار422.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبينور صالح عبار حبيب1025221922134028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار417.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيحسن باسم محينه حمد1026221921073003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار410.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيعلي عباس كريم نجم1027231921042039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار404.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيهاني محمد كاظم جبر1028271921003110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0ثانوية الحوراء االهلية اللبناتذي قارادبيهدى كريم مجيد مري1029221822186006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار399.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارادبيسعود ناصر شالل سويري1030221921304009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائياسراء حميد عطيه ثامر1031221942101007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار462.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائياسماء محمد علي ملك1032221942190006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار450.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيضحى كريم جبر سالم1033221942109058

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار417.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرواسي عبد المهدي كاظم موسى1034241942114112

كلية األعالم/جامعة ذي قار391.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن محمد حسين عبد الشاه1035161951139019

كلية الطب/جامعة كركوك685.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائياسن نجاة حمه صالح درويش حسن1036201942130008

كلية الطب/جامعة كركوك684.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيرقية نبيل عبد هللا محي الدين1037201942114028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك450.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيشذى حسن محمد حسن1038211952109014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك583.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقياسماعيل باسم وحيد بنيان1039161951026010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر جاسم مهدي كريم1040251951044170

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيطاهر كريم برغش ظاهر1041161951069038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك571.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعقيل مزهر عبيد بشاره1042161951038085

كلية العلوم/جامعة كركوك556.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائياسراء عزيز بكر سمين1043201942398002

كلية العلوم/جامعة كركوك576.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيمريم فتاح حسن عبد هللا1044201952334075

كلية العلوم/جامعة كركوك448.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيايه رعد عبد الواحد امين1045201952139016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائياحمد محمد خير الدين ناظم عاصي1046201941005006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيبروا سردار حسن عبد هللا1047201941311010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك472.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حسين عباس سرهيد1048131942115015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيزهراء عبد الحسين عبد الرحمن ابراهيم1049201922130019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك458.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيفاطمه مروان عادل عمر1050201922110052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك437.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي الرصافة االولىاحيائيمصطفى ضياء زين العابدين سمين1051131941205010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك420.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائينورسان حبيب حسيب حسن1052201942140058

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيتماره قيس سلمان وهب1053201942160028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك407.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيايمان عمر اكرم بهاء الدين1054201952114007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك494.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائيهيجاء مروان مجيد فهد1055201942168028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيايمان سيروان رشيد عزيز1056201952334018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك442.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيزينب اسعد قاسم محمد1057201952139026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك646.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيمليكا هدايت جعفر صادق1058201922395043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبياالء عقيل نور الدين خورشيد1059201922130004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك424.0ثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةكركوكادبيمحمد وريا طالب يابة1060201921375008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك460.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمحمد علي محمد شتيت1061221921086084

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك458.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفاطمه وريا طالب يابه1062201922348013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك424.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسمية فتاح حسن عبد هللا1063201942334148

كلية الطب/جامعة واسط675.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه عباس طارق خضير1064221942141167

كلية الطب/جامعة واسط658.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيايه محمد كاظم حسن1065231942090041

كلية الطب/جامعة واسط656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه كريم شاتي شبوط1066251942062675

كلية الطب/جامعة واسط654.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي محير كريم1067161942183079

كلية الطب/جامعة واسط653.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيرنا علي خشان جاسم1068241942102085

كلية الطب/جامعة واسط653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايه عقيل خضير نعمه1069251942062109

كلية طب االسنان/جامعة واسط644.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيحسنى خليل غفوري مهدي1070261942132035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط544.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمنتظر عبد الهادي حسن سعيد1071281951151733

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط472.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمرتضى علي حسن عبد علي1072261951005054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط510.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمهدي محمد جبار ماهود1073281951151767

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط497.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيهادي عبد الرضا حلو لفته1074281951020058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط483.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيسجاد محمد سوادي محل1075281951101022

كلية العلوم/جامعة واسط540.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيبراء زهير عبد االمير عباس1076261942095007

كلية العلوم/جامعة واسط537.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب ماهر نايف جواد1077261942132094

كلية العلوم/جامعة واسط515.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيمنار مندوب درويش حمد1078261942086140

كلية العلوم/جامعة واسط462.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسامي عنيد حطاب شغيت1079281951151278

كلية العلوم/جامعة واسط448.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيعلي جعفر حطاب شغيت1080281951022066

كلية العلوم/جامعة واسط421.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيعلي باسم خلف كاظم1081261951001034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط496.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائينبأ صالح مهدي ابراهيم1082261942097099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط457.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيمنتظر محمد كاظم سعدون1083231951042045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبياحمد مجتبى محسن خنفاس1084261921018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط430.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحيدر صباح جاسم محمد1085261941038056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط395.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانتطبيقيمحمد خلف علي غليم1086281951010016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائينورس رضا مكي فيحان1087261942104155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيشهالء سعد حبيب نعمه1088231942077091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيكوثر ظاهر كنيبر عبيد1089221952172041
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط455.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين ذياب دشر راشد1090221951363012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط581.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيشهد احمد كريم رشيد1091261922093045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارادبييقين خالد دحام عداي1092221922394013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط396.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيعلي حسين عبد رحيم1093231921055043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط393.0ثانوية البتول االهلية للبناتالديوانيةادبيتبارك ناظم سلبوح غازي1094241922083001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط390.0اعدادية الصادق للبنينذي قارادبيمسلم رياض جليد شغي1095221821070018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط388.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيصبا صباح عواد محسن1096261922093051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط553.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد وهيب مهدي1097241941208045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيكوثر اصالح عبد االمير عفن1098261942087110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيرحاب عباس جواد عيال1099261942080059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0اعدادية النعمانية للبناتواسطتطبيقيغفران رشيد محسن حمد1100261952087006

كلية اآلداب/جامعة واسط416.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسين جبار بدر1101161852169038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمسلم جواد عبد الكاظم علي1102221951051048

كلية الطب/جامعة ميسان680.8ثانوية المتميزاتميساناحيائيمنتهى العيبي حسون ابراهيم1103281942079023

كلية الطب/جامعة ميسان667.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيمأب صفاء محسن عليوي1104281942059133

كلية الطب/جامعة ميسان666.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيوئام عبد الحسين اجياد شالكه1105281942096034

كلية الطب/جامعة ميسان659.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه ناجح كريم عبود1106241942114251

كلية الطب/جامعة ميسان656.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائينرجس عالء عبد الحسين سلمان1107161942170045

كلية طب االسنان/جامعة ميسان665.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيضحى رياض مكي كاظم1108281942050033

كلية طب االسنان/جامعة ميسان645.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيفاطمة عبد الودود حسين هاشم1109281942096023

كلية طب االسنان/جامعة ميسان643.6ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمروه حيدر عبد الجبار ناجي1110231942132056

كلية الصيدلة/جامعة ميسان643.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيدعاء جاسم حسين شرهان1111281942068022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان572.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمؤمل عالء عبد المحسن غضبان1112281951009088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان552.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيعلي صادق علي فالح1113281951011089

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان564.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزينب جعفر خلف الزم1114281952060034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيحسين موسى علك صالح1115281951039011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين منذر حاتم عبد هللا1116161951083038

كلية العلوم/جامعة ميسان567.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحسين علي حسين محمد1117281941001036

كلية العلوم/جامعة ميسان549.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيرحمه سالم راضي حميدي1118281942055034

كلية العلوم/جامعة ميسان523.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيزهراء علي حسين محمد1119281942063037

كلية العلوم/جامعة ميسان515.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائيحنان يحيى دبن محيسن1120281942082004

كلية العلوم/جامعة ميسان566.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيعلي عباس عبد سعد1121281951015020

كلية العلوم/جامعة ميسان506.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيفاطمه امين حميد مسلم1122281952190073
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كلية العلوم/جامعة ميسان505.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيحسين ابراهيم محمد فرج1123281951044030

كلية القانون/جامعة ميسان488.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيأيمان علي نعيم ياسين1124281942064003

كلية القانون/جامعة ميسان464.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيفاطمه علي كريم صالح1125281952074030

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان379.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيحسين علي غالي خضر1126281921151335

كلية التمريض/جامعة ميسان585.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيميسم سمير حجام حنتوش1127281942096026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان498.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيمحمد حميد عالوي جبر1128281921012054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبينجم ماجد جاسب احمد1129281921004162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان451.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزهراء عوف عبد الرحمن رضي1130281922077031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان430.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيتاج الدين علي عجر زركي1131281921002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان414.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيفاطمه كريم حسون بليش1132281922077058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان501.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيفاطمه محمد قاسم شنيح1133281942063084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان461.0ثانوية كميت للبناتميسانتطبيقيبتول فرج عبد المحسن فلحي1134281952067005

كلية التربية/جامعة ميسان539.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيشمس وصفي خلف مالح1135281922057031

كلية التربية/جامعة ميسان506.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيمريم وصف الزم شوكه1136281922062081

كلية التربية/جامعة ميسان505.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيمريم طه جاسب غضبان1137281922078035

كلية التربية/جامعة ميسان490.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيغدير راضي عذافه حافظ1138281922063028

كلية التربية/جامعة ميسان486.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيمنار عبد االمير علي زركي1139281922051056

كلية التربية/جامعة ميسان454.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيزهراء سالم مهدي موزان1140281922070032

كلية التربية/جامعة ميسان454.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيرقيه علي احمد خلف1141281922057017

كلية التربية/جامعة ميسان443.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيزينب محمد جواد محمود1142281922055043

كلية التربية/جامعة ميسان421.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيخديجة خالد سلمان بدن1143281922077021

كلية التربية/جامعة ميسان470.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزهراء محسن سعد سلمان1144281942068035

كلية التربية/جامعة ميسان467.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيعلي محمد جاسم شبلي1145241941046014

كلية التربية/جامعة ميسان466.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعقيل احمد غازي حسين1146241941208034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزينب حسين عبد الزهره مهدي1147281922088037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان418.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيايوب محمد عبد الوهاب حسين1148281921002009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيسجاد سالم جبر طعمة1149281921012032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيحسن مجيد عبد الحسين خلف1150281921151062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان394.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيزهراء محمد قادر مزعل1151281822072018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيحسين عمار موسى ضاحي1152221941051018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائينور الهدى فالح حسن جازع1153281942081056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيفاطمه الزهراء محمد جبار ابويش1154281952059039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقياسحاق حيدر عالوي عباس1155281951021006
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيبدور عدي جبار درجال1156281952069012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيرقيه سلمان عجر سالم1157281952077028

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيمريم صالح ساهي حسن1158281922062077

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيفاطمة محمد راضي ابراهيم1159281922061043

كلية الطب/جامعة المثنى669.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيايالف حسين نعمه عبد الرضا1160291942079005

كلية الطب/جامعة المثنى664.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي داخل جبار1161241942097015

كلية الطب/جامعة المثنى663.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيرقيه احمد عبد الجواد عباس1162241942124051

كلية الطب/جامعة المثنى658.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيعذراء كريم علي خليف1163291942051234

كلية الطب/جامعة المثنى657.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيايمان لطيف عبد الرزاق علي1164291942052031

كلية الطب/جامعة المثنى656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك حيدر كاظم خادم1165251942062174

كلية طب االسنان/جامعة المثنى648.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيساره علي خضير عباس1166291942065041

كلية طب االسنان/جامعة المثنى644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ثامر عبد الواحد مرزوق1167161942165451

كلية الصيدلة/جامعة المثنى652.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيغدير حامد نزار عبد علي1168221942125190

كلية الصيدلة/جامعة المثنى641.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيطيبه رعد كاظم عوده1169291942071059

كلية الصيدلة/جامعة المثنى641.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيعبير منذر نعمان حجار1170241942114206

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى572.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقياسامة صالح ناجي عبدالزهرة1171291951003017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى530.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقياحمد نجيب صدام ياسين1172161951047010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى501.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيفرقد فريد عبدهللا مريهج1173291952085021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى452.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف سعد هادي مغامس1174161951094058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى590.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائيشذى سعدي مهدي حسين1175291942059019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى582.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيهبه علي كاظم لكاش1176291942065088

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى599.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر بهاء الدين ناجي نديم1177161951084030

كلية العلوم/جامعة المثنى528.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرقية علي ذجر جاسم1178291942052092

كلية العلوم/جامعة المثنى524.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء عماد عطية عبد الجبار1179291942085071

كلية العلوم/جامعة المثنى524.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمنتظر مصطفى ابراهيم جاسم1180291941007362

كلية العلوم/جامعة المثنى494.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائياديان اسامة عبد حميد1181221942135004

كلية العلوم/جامعة المثنى420.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيجعفر رافد جميل جاسم1182291851004026

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى481.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيمنار علي كاظم وادي1183291942051284

كلية القانون/جامعة المثنى419.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين يوسف شاكر ابو الشون1184291921017075

كلية القانون/جامعة المثنى410.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبييعقوب حاتم جاسم راجي1185291921009159

كلية القانون/جامعة المثنى439.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيبتول عدنان حسن عويد1186291952055006

كلية التمريض/جامعة المثنى635.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيمريم سعد حميد راضي1187291942071076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبتول باسم محمد عبد1188291922078017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسنين احمد زغير جويج1189291921009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى434.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبيزهراء حيدر حسن وحيد1190291922059015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى407.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى خالد نعمه عبد عون1191241942103114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى478.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيغفران جاسم ميدان نيران1192241942220385

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى474.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيعباس حسين صبر حسين1193221941023031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى459.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيامان حميد جابر- حسين1194291951003045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيقصي ناصر حسين جبر1195291921021065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبيفاطمه احمد زغير جويج1196291922059019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى480.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيفاطمه حاكم ابراهيم باطي1197291922057099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى456.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيابتسام منصور راضي هيجل1198291922057001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى417.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيحازم كريم جبير عجل1199291921110009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفتطبيقييسرى هادي محمد حسين محسن1200251952087006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيعلي رزاق ثامر شبيب1201221941015023

كلية التربية/جامعة سامراء418.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمتقي باهر عبادي حسن1202241941016098

كلية التربية/جامعة سامراء486.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيعلي حميد بخور شديد1203221951046039

كلية التربية/جامعة سامراء435.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيمصطفى مضر فاضل هارون1204221951063040

كلية العلوم/جامعة سومر546.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيياسمين خضير ناصر حسين1205221942115085

كلية العلوم/جامعة سومر444.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيكوثر عبد الرضا حسين سدخان1206281952062050

كلية القانون/جامعة سومر428.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيعليه جبار عبد علوان1207221952101015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر428.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائياماني مطشر شريف فرحان1208221842178012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء573.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيجعفر صادق محمد جعفر1209231941020064

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء455.0اعدادية الوحدة للبنينالنجفاحيائيمنتظر كاظم عبد السادة صعصاع1210251941005016

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء483.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسين حيدر مهدي عبد الرضا1211231941007030

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء466.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيانمار صباح رحيم ناصر1212131941011011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء462.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيفاطمه فرحان دليمي كاظم1213231942089135

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيلبنى صفوان مظفر سعيد1214171942294244

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيقبس ماهر سامي حسن1215331941070061

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى572.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب اسماعيل خليل رجب1216251942084462

كلية الطب/جامعة الفلوجة668.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي سالم جمعه باش1217131941022044

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة386.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيتقى ظافر راضي كاظم1218231952090004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية681.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سامي محمد عبيد1219251941045080

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير عمار محمد طرفه1220251942062604

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية680.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد مسلم حمزه عباس1221251941049023
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية676.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب اسامه حمزه عبد1222251942096184

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغفران حربي طارش لفته1223251942062610

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي جاسب خميس1224251941031214

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه بالل عبد هللا وبل1225251942062630

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية643.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه اسماعيل خليل رجب1226251942084714

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية642.0ثانوية الضيافة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عباس خضير خطار1227241942182008

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز600.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكمال الدين منشد صلبوخ حسين1228161951128076

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز578.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر سالم مطلك فتان1229161951094041

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز627.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ناظم كاظم عبد النبي1230161951140097

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659.0ثانوية الجاحظ للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عوده عباس ضايع1231161951303006

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء عبد الحسين عبود حسن1232161952383144

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز620.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيرسل علي شلهوب ظاهر1233221942156053

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز617.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيغدير محمود حسين علي1234161942218078

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز614.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمصطفى ابراهيم داود طاهر1235221941035230

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز585.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد علي دخيل عبد الساده1236161951394017

كلية التربية/جامعة الحمدانية418.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبيزهراء قاسم محمد حمو1237171922364004

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية662.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى زاهر حبيب كاظم1238231941020382

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية658.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر علي ناظم جواد1239111941013012

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية657.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه صاحب حسن رمضان1240251942084337

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية656.6ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمصطفى يعرب شوكت دهام1241201941050045

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية646.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحسين اثير حسن عبدعلي1242181941006028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم439.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الدينتطبيقيعلي سمير نصيف جاسم1243181951351026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم453.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف مثنى عبد الرزاق علي1244101941022112

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت570.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينرجس حسين علي جاسم1245271942063177

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيفاطمة الزهراء عبد الكريم حسن وزكه1246211942090135

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت448.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهتدي كريم جعفر محسن1247141941020058

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينور علي جمال حسن1248201942118189

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسماء علي عقيل غفور1249201942118031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيغدير عبد االمير عبد الصمد مصطفى1250201942118138

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية481.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيصبري حمدان حسن عبد هللا1251171951103037

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعلي قاسم محمدحسين احمد1252211951002039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيحوراء زين العابدين عباس بهلول1253201942125008

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية519.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيدانيه علي حمزة احمد1254201942117019
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.2ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف موفق احمد حسين1255101941048048

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيديار خليل حسين محمد1256201941084025

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية472.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيهازوين عمر بكر ابراهيم1257201952345051

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى مؤيد مصطفى محمد قاسم1258201941001294

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيشهين صباح نوري عطيه1259201852139022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب ستار رئيس جواد1260251942096196

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حاتم كريم عبيد1261241942121132

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمهدي حافظ راضي حمزه1262231941007143

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور الهدى احمد علي حسين1263231942087322

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيمنال رائد غالي هويدي1264221942172094

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء سالم توفيق محمد1265251942086024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمحمد التقي مؤيد عبد الرزاق عبد الجليل1266251941042019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيحسين عباس محسن فرمان1267231941041010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيسحر هالل جابر عتيوي1268251942066038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية الصمود للبنينذي قاراحيائيمقتدى رافع داخل مزيهي1269221941008029

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرهف لقمان وهاب حبيب1270251942100156

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم علي كريم حمود1271161942278022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين محمد رضا راضي1272251941044107

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيطيبه فؤاد عبد الكاظم عبيد1273251942084628

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعلي ابراهيم سبحان هادي1274231941282056

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيميثم باقر محمد علي اسماعيل1275251941205394

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةتطبيقيبتول كاظم عبد اليذ1276241852120007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد علي مهدي احمد1277251941010065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر محمد سلمان قاسم1278161941063006

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد المنتظر عظيم عباس عمران1279231941005151

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب واثق خضير عباس1280271942060212

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيكرار فراس علي عبادي1281271941001235

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء معتز عبد هللا مهدي1282221952394013

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين ابراهيم حسين علي1283251941031178

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيمنتظر حمدي رحيمه محمد1284221941069065

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيمحمد علي طاهر سلمان1285231941185029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيحسين ضياء مطشر عويد1286161951031017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيعباس سالم عباس علي1287231951014028
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد المحسن احمد عبد المجيد محمود1288131951031030

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارادبيهبه علي جليد عاشور1289221922422028

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن اياد جواد كاظم1290161851083020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزينب حيدر مجيد علي1291261942143064

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيعباس فاضل عباس عبود1292231941032045

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيرتاج وميض علي حسين1293231942153057

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيدعاء ضياء عبد نور صاحب1294251942062243

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيساره حيدر علي حسن1295231942090170

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء خطار جبار حسين1296251942062340

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائينور محمد عباس فاضل1297251942075080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عبد الحسين وداعه شهد1298251942096201

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب رزاق عبد الزهره كاظم1299231942088216

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حيدر عبد الحسن جبر1300251941045001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزينب عبد الحسين محمد جاسم1301251942097068

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعمار شهيد خزيو هويدي1302221941031132

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهره فيصل كامل عبد الصاحب1303251942062400

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرباب محمد عبود عوده1304251942084287

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى حيدر قيس طه1305251942192108

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيليث حسين جاسب جبار1306271941015046

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيصادق عبد الكاظم غانم نعمه1307221941046041

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبسمه وليد كاظم سلمان1308241942120026

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةاحيائيضحى قاسم نعيم محمد1309241942159006

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيمروه حيدر مسلم علي1310241942082075

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيكاظم رائد عباس عمش1311291941002143

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيايمان كريم هويش ثجيل1312251942068007

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيبنين هادي ملحاوي منشد1313291942057060

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيمنى ضرغام جبار محيل1314261942104146

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحيدر سالم رزاق حسون1315291941007120

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيمريم رحيم كريم سلمان1316241942118118

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيبنين عامر مجبل مدب1317231942083009

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيعلي عاد عثمان سرحان1318241941013082

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه علي هادي عباس1319251942062291

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيضرغام حيدر عبد العزيز خضير1320241941011028
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمهند حيدر جواد موسى1321221951035098

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين نعيم نصيف1322251941205182

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيجهاد علي جهاد ظاهر1323251921150019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0الخارجياتكربالءادبينور الهدى حسن نادر جبار1324271922401079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهدي سامي محسن عبد االمير1325121941008016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيفاطمه علي محارب جاسم1326211942145121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى639.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيبتول غسان راضي حسن1327131942108008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمجتبى محمد منصور حسون1328251941007255

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد مهدي جراد دايج1329221941002029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائياحمد عبد الجبار عشوي حديد1330191941056003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن مثنى عبد مجيد1331131941012044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيبالل هاشم سعدون شطب1332181941006021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي محسن عالوي محمد1333251941007215

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيدعاء رضا جواد عبد الكاظم1334181942205027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيياسمين فاضل امين رمضان1335271942061059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيمشكاة نبيل قدوري حسن1336271942057182

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد احمد فرحان سكر1337221941096079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيشمس الضحى محمد حميد محسن1338261942102081

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى625.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسين حيدر محمد حسين1339121941001062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين ماجد نادر عبد القادر1340131941016032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيوضاح سعيد رشيد عباس1341181941006131

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسكينه هادي عبد االمير عباس1342121942118066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيساره محمد علي عبد1343131942075019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد قيس مرعي جاسم1344231941256077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حيدر كامل حسن1345111941048012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد اسامه صبحي يوسف1346121951025056

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيمؤتمن نزار موسى ضاحي1347261941020032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى434.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين نبيل موجد شعالن1348241851001033

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمقتدى محمد عطية عجيل1349141951047108

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقمر هاشم احمد علي1350111942065151

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيدانيال احمد عاصي يعكوب1351211941225019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر محمد عريبي يونس1352151942054223

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر علي احمد عطيه1353141942110160
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قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار جمال كامل عبد1354141942086225

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيساره فراس عبدالمحسن عبدالحسن1355181942205051

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار علي منصور طاهر1356141951178017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيأمنه ديلمان اميد محمد1357131922093002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىادبيلبنى عصام عبد اللطيف حمودي1358101922223030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء فراس جابر هاشم1359121922134073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسهى حيدر عبد الستار عبد الحسن1360121852122018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيشمس عمار جاسب والي1361131922100029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابو بكر شديد طه احمد1362111941005009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب عالء حمزه صبري1363261942104089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة غالب مجيد داخل1364221942113226

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيالزهراء حسين علي حسين1365131942087005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء موسى خلف كريم1366151942044006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيحنين رياض علي مجيد1367211942156021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل فاضل كامل ليلو1368241941062064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي عباس علي فالح1369151941011110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء هشام مهدي عبود1370161942228057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيحوراء علي حميد هادي1371231942090080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيكرار كامل زرزور محمد1372231941251272

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزينب فراس عبد مرزه1373271942077024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيام البنين راضي خليل كاظم1374271942069007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى مسلم حسون ذياب1375221941040155

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوره بشار قدوري عبد1376111942073111

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزينب عباس كاظم محي1377261942097061

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء رؤوف عبد علي1378251942101079

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيجنات ابراهيم عبد الرسول حمود1379231942108016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء قاسم جبار غليم1380151942080069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ حسين شادود زبون1381221942141234

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيياسر ضرغام هشام عبد1382211941002158

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيرونق مسلم عبدالحسين علي1383181942275035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسن رزاق جوده1384271942091113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيغدير قاسم غازي عبد هللا1385271942064113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد المنتظر فاهم نعمه حسن1386261941001156
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى علي حسين جبر1387141942111259

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيحسين عبد االمير خيون مغامس1388271941015011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيغيد حسن فاضل راضي1389231942117119

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم نعيمه محسن مناحي1390221942143269

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائياحمد غيس فرحان جاسم1391261941038013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيايات حميد فارس شبلي1392241942088008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب رشيد محسن حمد1393261942104086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرقية محمد امسير محمد1394241942149028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيبدر سرحان طوفان سلمان1395261941003020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيامجد عبد االمير محسن عطيه1396241941216005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيصفا حيدر يوسف عبدالعباس1397181942275053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء نجم عطيه عجيل1398141942145055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد قاسم كاظم حسين1399131941250005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر صادق كاظم حاجم1400111941020111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الزهراء مقداد خضر جاسم1401141942134160

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب جاسم محمد محسن1402131952092007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد يحيى جاسم شمخي1403141851001009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين رياض كيف عذاب1404141951201083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيالنا صالح صالح عزيز1405101942117084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيمحمد خليل ابراهيم حسين1406211851067020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد رحيم كشكول حبيب1407141921030003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبياآلء عبدالمنعم محمد شمخي1408141922110017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةادبياالء عدنان عبد الرحمن محمد1409141922151001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيآية حسين بدر عطوان1410161942172003

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية639.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عباس فاضل مجيد1411161942278012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيآيات جمال شريف برغوث1412221942414006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيايمان مالك هاشم شداد1413161942154006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس صفاء عبد الجبار مخيلف1414161941084056

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية الموانئ للبنينالبصرةاحيائيمسلم عقيل فاخر علي1415161941059010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية633.0ثانوية الشام للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جمعة حصموت مزبان1416161942254031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيعذراء عمار عطيه شالل1417161942154035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عبد الرزاق هاشم محمد1418161951013034

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين فالح محسن احمد1419161941140026
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء سامي صابر عبيد1420161952265014

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حازم صباح حمزه1421161951084132

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقينو رالهدى محمد سبت حميد1422161952172037

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان عمار موسى حنون1423161942202056

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيمجتبى باقر حسب عبود1424161941030035

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد عبد الرضا نعيم1425221952150022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيغدير سليم داود مني1426281952057014

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي عبد الحسين عكار1427161942162026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيرقية هاشم جياد كاظم1428161922224026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيباقر عبد الكاظم جساس زباري1429161821061011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى محمود شاكر غزاوي1430161952257024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ضياء خير هللا عاتي1431161951090002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيمرام جعفر حسن محمد1432161952239024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى اسامة داود سلمان1433161952280049

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيزهراء نعمان موحان غافل1434161942168018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائياكرم محمد حسين فرج1435281941151031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائياحمد ناصر سلطان غويلي1436221941072015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيكوثر عبد هللا خزعل فالح1437131942210012

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيمهيمن جعفر حسن محمد1438161941019042

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيفاطمة حسن علي سلطان1439161942198022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيمرتضى محمد رسن محمد1440281941012061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيمحمدباقر باسم حسن محمد1441231941169035

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمؤمل محمد باقر مهدي1442261941033093

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيرسل نزار جاسم محمد1443241942113011

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيخوله عدنان مزهر طالب1444221942414049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيسجى محمد رمضان ناصر1445221942178103

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينميساناحيائيابا الفضل سليم صيهود الزم1446281941025001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمجتبى مالك جبار طاهر1447281951009090

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيزينب احمد موسى جعفر1448221942170043

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقينسرين مهدي حسن زغير1449161952202048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمحمد موفق محمد جلود1450221951002051

44 من 44صفحة 


